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الملك يهنئ 
أمير دولة الكويت بذكرى 

توليه مقاليد الحكم

الخصاونة يرعى توقيع اتفاقيتين بين التَّخطيط 
ياحة نمية لدعم األمن الغذائي وقطاع السِّ واإلسالمي للتَّ

برمجية جديدة تسمح لطلبة مسيئي االختيار 
بالتقدم من جديد يوم السبت 

توقٌع بانخفاض سعر البنزين محليا أكثر 
من دينار للتنكة

األردن يتقدم في مؤشر االبتكار 
العالمي 3 درجات

وزارة الثقافة: اليوم الوطني للقراءة 
تعزيز للمعرفة والتنمية المستدامة

االنباط – عمان 

والطاقة  النفط  ���ش���ؤون  اخل��ب��ر يف  ت���ق��ع 

مل��ادة  املحلية  الأ���س��ع��ار  انخفا�ض  عقل  ها�سم 

ت�سرين  مطلع  90و95  ب�سقيها  ال��ب��ن��زي��ن 

الأول باأكرث من دينار للتنكة )20 لرت(

اأم�����ض   ، ويف م��ن�����س��ور ل���ه ع���ر ف��ي�����س��ب��وك 

�سعر  انخفا�ض  عقل،  اخلبري  رجح  اخلمي�ض، 

 1.1 مب��ق��دار   5.5% بن�سبة   90 البنزين 

 4.5% بن�سبة   95 والبنزين  للتنكة،  دينار 

مبقدار 1.1 دينار للتنكة

كما توقع عقل ارتفاع �سعر مادتي الديزل 

والكاز .

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط – عمان 

 3 العاملي  البتكار  موؤ�سر  يف  الأردن  تقدم 

132 دول��ة، �سملها التقرير  درج��ات من بني 

ت��ق��دم��ا على  78، حم��ق��ق��ا  امل��رت��ب��ة  وج����اء يف 

امل��رت��ب��ة  م���ن  املوؤ�سر”  “خمرجات  حم����وري 

اىل املرتبة 78 لهذا العام،   2021 عام   81

 79 املرتبة  املوؤ�سر” من  مدخالت  و”حمور 

عام 2021 اإىل املرتبة 71«.

وبح�سب املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

جاء  الأردن  مرتبة  حت�سن  ف��اإن  “ال�ايب�”، 
حمور  وهما  حم��وري��ن،  يف  بالتقدم  مدعوما 

املوؤ�س�سات.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

ال��ت��ا���س��ع  اخ��ت��ي��ار  اإن  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ق��ال��ت 

والع�سرين من �سهر اأيلول كل عام يوماً وطنياً 

ل��ل��ق��راءة ي��ع��د ال��ت��ف��ات��ة واع���ي���ة م���ن احل��ك��وم��ة 

لتعزيز مكانة القراءة لدورها يف تعزيز املعرفة 

والثقافة والتنمية امل�ستدامة.

واأ���س��اف��ت ال����وزارة يف ب��ي��ان اأم�����ض اخلمي�ض 

تراكمية  جلهود  نتيجة  ج��اء  الختيار  ه��ذا  ان 

م��ن امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة م��ث��ل م��وؤ���س�����س��ة عبد 

تلتزم  اجتماعي  ثقايف  كنهج  �سومان  احلميد 

به موؤ�س�سات الدولة، م�سرية اىل اأن اإعالء �ساأن 

القراءة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - وكاالت 

الإ�سرائيلية،  ه��اأرت�����ض  �سحيفة  ق��ال��ت 

العنيف  والحتكاك  التوتر  و�سفته  ما  اإن 

بجر  ي��ه��دد  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة  يف  امل�ستمر 

حتى  جنني،  يف  اأو���س��ع  عملية  اإىل  اجلي�ض 

الأول  يف  املقررة  )كني�ست(  انتخابات  قبل 

من ت�سرين الثاين/ نوفمر املقبل

واأ���س��اف��ت اأن���ه على ال��رغ��م م��ن اإح��ج��ام 

احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ب��رئ��ا���س��ة ي��ائ��ري 

لبيد، عن مثل هذه العملية، فاإنها تواجه 

اأول��ه��ا �سبط  ث���الث م�����س��ارات ع��م��ل،  الآن 

العتقال  عمليات  يف  كبري  ب�سكل  النف�ض 

التي  اخلاليا  اإحباط  با�ستثناء  جنني،  يف 

تكون على و�سك تنفيذ عمليات

وت��اب��ع��ت: امل�����س��ار ال��ث��اين ه��و ا���س��ت��م��رار 

بقاء  جتنب  مع  احل��ايل،  بال�سكل  الن�ساط 

ال���ق���وات ل��ف��رة ط��وي��ل��ة، وال��ث��ال��ث عملية 

وا�سعة تركز على جنني وحميطها، ي�سارك 

فيها عدد كبري من الوحدات وقد ت�ستمر 

دون تاريخ انتهاء وا�سح

ووفق ال�سحيفة، فاإن حكومة الحتالل 

تف�سل اخليار الثاين، و لكن عملية دامية 

على طرق ال�سفة اأو يف الداخل قد يدفعها 

اإىل اخليار الثالث

وكانت قوات الحتالل اغتالت الأربعاء، 

اأربعة مواطنني.

التفا�صيل �ص »6«

ثالث مسارات حساسة أمام 
الحكومة اإلسرائيلية للتعامل مع 
شوكة مخيم جنين.. الثالث األكثر 

االنباط – وكاالت دموية وسُيفجر الضفة

مّر عاٌم منذ اأْن اأعدم الحتالل الإ�سرائيلّي 

الفتى يو�سف حممد �سبح، 16 عاًما، وهو من 

بورقني بال�سّفة الغربّية املُحتّلة مّرت �سنة منذ 

اجلثمان  يحتِجز  الحتالل  زال  وم��ا  الفاجعة 

ومينع العائلة من دفن اإبنها ال�سهيد

مل ي��ت��م��ال��ك ال��ف��ت��ى ي��و���س��ف ���س��ب��ح )16 

الحتالل  جي�ض  انتهاكات  اأم���ام  نف�سه  ع��اًم��ا( 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي واق���ت���ح���ام���ه امل������دن وال���ب���ل���دات 

فاأخذ  املحتلة،  الغربية  بال�سفة  الفل�سطينية 

ورغم  واإره��اب��ه.  لبط�سه  الت�سدي  عاتقه  على 

الن�سال  ع�سق  اأن��ه  اإل  �سبح،  الفتى  �سن  �سغر 

وم��ق��ارع��ة الح���ت���الل وم��واج��ه��ت��ه ك��ل��م��ا ح��دث 

ال��واق��ع��ة ج��ن��وب غرب  ب��رق��ني  اق��ت��ح��ام لبلدته 

مدينة جنني �سمايل ال�سفة الغربية

الثالثة  اإىل  ت�سري  ال�����س��اع��ة  ع��ق��ارب  ك��ان��ت 

)�سبتمر(  اأيلول  �سهر  من  ال�26  ي��وم  فجًرا، 

�سنٍة، عندما خرج �سبح من  اأْي قبل   ،2021
ن��ار وانفجارات يف  اإط��الق  اأ���س��وات  منزله على 

املنطقة، عقب اقتحام قوة من جي�ض الحتالل 

الق��ت��ح��ام،  ���س��د  �سبانها يف  ل��ي�����س��ارك  ال��ب��ل��دة، 

ال�سهيد. مواجهات  والد  والقول ملحمد �سبح، 

عنيفة دارت ل�ساعات يف البلدة ليخيم اخلوف 

الأب  فيحاول  �سبح،  عائلة  منزل  على  والقلق 

يرد  مكاملات  عدة  وبعد  جنله،  على  الطمئنان 

اإىل املنزل  اآمنة و�سيعود  باأنه يف منطقة  البن 

اإن جميع  ق��ري��ًب��ا. رج��ل البيت وي��ق��ول وال���ده: 

النور  اأب�سر  الذي  ابنه  لثني  ف�سلت  حماولته 

ب��ع��د ث���الث ب��ن��ات و���س��ن��وات م��ن الن��ت��ظ��ار املُ���ر، 

الأح��داث  امل��ن��زل، خا�سة ل�سعوبة  م��غ��ادرة  عن 

وارتفاع اأ�سوات النفجارات واإطالق النار.

التفا�صيل �ص »6«

عام على إعدام الشهيد صبح واحتجاز جثمانه ٠٠ والدته: ابني طبق 
الـ 16 عاًما بثالجات االحتالل ٠٠٠ االحتالل يحتِجز 361 شهيًدا

  االنباط – عمان 

رعى رئي�ض الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، 

توقيع  ال�����وزراء،  رئ��ا���س��ة  دار  يف  اخلمي�ض  اأم�����ض 

وال��ت��ع��اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  ب���ني  ات��ف��اق��ي��ت��ني 

للتنمية  الإ���س��الم��ي  البنك  وجمموعة  ال���دويل 

بقيمة  ال�سياحة  وقطاع  الغذائي  الأم��ن  لدعم 

اأكرث من 210 ماليني دولر.

توقيع  هام�ض  على  ال���وزراء،  رئي�ض  والتقى 

الإ�سالمي  البنك  جمموعة  رئي�ض  التفاقيتني 

للتنمية الدكتور حممد �سليمان اجلا�سر.

واأك�������د اخل�������س���اون���ة، خ�����الل ال���ل���ق���اء ال����ذي 

ح�����س��ره وزي����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال����دويل 

رئا�سة  ل�سوؤون  الدولة  ووزي��ر  ال�سريدة،  نا�سر 

ال��روؤي��ة  اأن  اإب��راه��ي��م اجل���ازي،  ال���وزراء الدكتور 

ال���س��ت�����س��راف��ي��ة جل��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

يف ت����اأم����ني خم������زون ا����س���رات���ي���ج���ي غ����ذائ����ي يف 

امل�����س��ت��وع��ب��ات و����س���وام���ع احل���ب���وب اإ����س���اف���ة اإىل 

جنبت  الأ���س��ا���س��ي��ة،  ال�سلع  م��ن  امل��خ��زون  تعزيز 

الغذائية  ال�سلع  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  م��وج��ة  الأردن 

الرو�سية  الأزم��ة  نتيجة  العامل،  ي�سهدها  التي 

الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط – عمان  

اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 

اأم�����ض اخل��م��ي�����ض، ع��ن ب��رجم��ي��ة ج��دي��دة تعالج 

اأو�ساع الطلبة، الذين مل يتم تر�سيحهم للقبول 

اإ���س��اءة الخ��ت��ي��ار(، وف��ًق��ا ل��ق��رار جمل�ض  )طلبة 

التعليم العايل، اإ�سافًة اإىل طلبات النتقال من 

تخ�س�ض اإىل اآخر ومن جامعة اإىل اأخرى.

م��ا �سرح  بح�سب  اجل��دي��دة،  الآل��ي��ة  و�سملت 

ب���ه ال��ن��اط��ق الإع���الم���ي ب��ا���س��م ال�������وزارة، م��دي��ر 

اخلطيب،  مهند  املوحد،  القبول  تن�سيق  وح��دة 

اليوم اخلمي�ض، جتهيز برجمية جديدة ت�سمح 

للقبول  تر�سيحهم  مت  ال��ذي��ن  ����س���واًء  للطلبة 

الخ��ت��ي��ار(  اإ���س��اءة  )طلبة  يقبلوا  مل  ال��ذي��ن  اأو 

3 خ��ي��ارات  وت��ق��دمي ط��ل��ب يت�سمن  ب��ال��دخ��ول 

للحدود  الطالب  حتقيق  �سريطة  وذل��ك  فقط، 

ال���دن���ي���ا مل���ع���دلت ال���ق���ب���ول ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��ل��ع��ام 

.2023 اجلامعي احلايل 2022/ 

الطلبات  ت��ق��دمي  عملية  اأن  اخلطيب  وب��ني 

�ستبداأ اعتباًرا من �سباح يوم غٍد ال�سبت املقبل 

 12 ال�ساعة  وح��ت��ى  الأول،  ت�سرين  م��ن  الأول 

م�����س��اء م���ن ي���وم ال��ث��الث��اء امل���واف���ق ال���راب���ع من 

ال�سهر ذاته.

التفا�صيل �ص »3«

رئيس الوزراء يزور معان ويلتقي وجهاء 
وفعاليات شعبية ورسمية في المحافظة

مشاركة أفراد من أجهزة أمن السلطة
 في المقاومة.. الرسائل والدالالت

االنباط – معان 

ال���ت���ق���ى رئ���ي�������ض ال����������وزراء، ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

اإىل  اأم�ض اخلمي�ض،  اخل�ساونة، خالل زيارته 

معان على راأ�ض فريق وزاري وجهاء وفعاليَّات 

�سعبيَّة ور�سميَّة يف املحافظة؛ اإنفاذاً لتوجيهات 

ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، وا���س��ت��ك��م��اًل 

ي�����ارات احل���ك���وم���ي مل��ح��اف��ظ��ات  ل���رن���ام���ج ال�����زِّ

املواطنني،  احتياجات  �ض  تلمُّ بهدف  اململكة؛ 

والعمل على حت�سني الواقع املعي�سي واخلدمي 

والتَّنموي.

ال��ذي  اللقاء  خ��الل  ال����وزراء،  رئي�ض  ونقل 

��ات  ع��ق��د يف ج��ام��ع��ة احل�����س��ني ب��ن ط���الل، حت��يَّ

جاللة امللك عبداهلل الثاين و�سمو ويلِّ عهده 

الأمري احل�سني بن عبداهلل الثَّاين اإىل اأهايل 

واأب���ن���اء حم��اف��ظ��ة م���ع���ان، م���وؤك���ًدا اأن ج��الل��ة 

اً  اإ�سالحيَّ امللك عبداهلل الثَّاين يقود م�سروعاً 

��اً، ندخل به  واإداريَّ اً  واقت�ساديَّ �ساماًل، �سيا�سيَّاً 

مئويَّتنا الثَّانية لتحقيق املزيد من الإجنازات.

اأن حم��اف��ظ��ة معان  ال�����وزراء  واأك����د رئ��ي�����ض 

ف،  عزيزة و�ساخمة واأ�سيلة، ولها تاريخ م�سرِّ

�سوا  اأ�سَّ فهي التي ا�ستقبلت الها�سميني الذين 

اأب��ن��اوؤه��ا  �ساهم  ���ة، وق��د  الأردن���يَّ ول��ة  ال��دَّ بنيان 

��ة  ��ن��م��ي��ة خ���الل امل��ئ��ويَّ وب��ن��ات��ه��ا يف م�����س��رية ال��تَّ

ول���ة وه���م م��ا���س��ون ب��ذات  الأوىل مل�����س��رية ال���دَّ

ة والعزم والثِّقة يف املئويَّة الثَّانية. الهمَّ

ت��ع��اين  م���ع���ان  حم���اف���ظ���ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ي���ات ال��ب��ط��ال��ة وال��ف��ق��ر، ك��م��ا غريها  م��ن حت���دِّ

��ه��ا تزخر  ل��ك��نَّ امل��م��ل��ك��ة،  م��ن بع�ض حم��اف��ظ��ات 

ج���ول���ة  ���ه���ام���ة وال���رُّ ب���ال���ك���ف���اءات وب���ق���ي���م ال�������سَّ

والوطنيَّة واجلباه التي ل تنحني اإلَّ هلل.

وات  ال���رثَّ م��ن  الكثري  فيها  “معان  وق���ال: 

املعدنيَّة  وة  وال���رثَّ اقة  الطَّ ووزارة  بيعيَّة،  الطَّ

ه��ب  وال��ذَّ للّنفط  ا�ستك�سافيَّاً  ن�ساطاً  جُت���ري 

وفقاً  املحافظة،  مناطق  بع�ض  يف  وال��ّن��ح��ا���ض 

لدرا�سات علميَّة ناأمل اأن تكون بكميَّات جتاريَّة 

تعود بالنَّفع على اأبناء املحافظة والوطن«.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط – وكاالت 

اأحمد نظمي  املقاوم  ا�ست�سهاد  األقت حادثة 

الأربعاء،  ت�سديه،  عالونة )26 عاما( خالل 

لقوات الحتالل الإ�سرائيلي يف مدينة جنني، 

ال�سوء جمددا على انخراط عنا�سر الأجهزة 

الأمنية الفل�سطينية يف املجموعات الع�سكرية 

التي ظهرت يف مدينتي نابل�ض وجنني )�سمال 

ال�سفة الغربية( حتديدا.

وع��الون��ة ���س��اب��ط يف ج��ه��از ال���س��ت��خ��ب��ارات 

الفل�سطيني، اأحد اأهم الأجهزة الأمنية التابعة 

لل�سلطة الفل�سطينية، ارتقى وهو يخو�ض مع 

جمموعة من رفاقه ا�ستباكا م�سلحا مع قوات 

بر�سا�سة  قنا�ض  ا�ستهدفه  حينما  الحتالل، 

يف راأ�سه، قتلته على الفور.

لعالونة  ن�سرت  ا�ست�سهاده؛  اإع���الن  وف���ور 

راأ�سه  على  وي�سع  �سالحا،  يحمل  وه��و  �سور 

الع�سكري  اجل��ن��اح  القد�ض”  “�سرايا  ع�سبة 

حل��رك��ة اجل��ه��اد الإ���س��الم��ي، وخ���الل ت�سييعه 

اأعلنت كتية جنني التابعة ل�”اجلهاد” اأنه اأحد 

قادتها، بينما غاب اأي تواجد لالأجهزة الأمنية 

الفل�سطينية يف جنازته، رغم اأنه منتٍم اإليها.

نفذ  اجل������اري؛  اأي��ل��ول/���س��ب��ت��م��ر   14 ويف 

ال�����س��ه��ي��د اأح���م���د ع���اب���د، ال�����س��اب��ط يف ج��ه��از 

ال�����س����ت����خ����ب����ارات اأي���������س����ا، ب���رف���ق���ة اب������ن ع��م��ه 

دان”  “كفر  بلدة  من  وكالهما  عبدالرحمن، 

غ�����رب ج���ن���ني، ع��م��ل��ي��ة ن���وع���ي���ة داخ������ل ح��اج��ز 

اجللمة، �سمال �سرق املدينة.

واأ�سفرت العملية عن مقتل �سابط بجي�ض 

باللبا�ض  اأح��م��د  ال�����س��ه��ي��د  الح���ت���الل، وظ��ه��ر 

ال��ع�����س��ك��ري يف اإح�����دى ال�����س��ور امل��ن�����س��ورة ل��ه، 

م��ا ي��وؤك��د اأن����ه اأح����د ع��ن��ا���س��ر اجل��ه��از الأم��ن��ي 

الفل�سطيني بال�سفة.

ال�سرطة  �سابط  �سيب 
ُ
اأ ذات��ه؛  ال�سياق  ويف 

حممود حجري بر�سا�ض الحتالل على حاجز 

حوارة، جنوب نابل�ض )�سمال(، وجرى اعتقاله 

خ���الل اإط����الق ن���ار ع��ل��ى الح��ت��الل ق��ب��ل نحو 

�شهرين.

التفا�صيل �ص »6« 2



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

  االنباط – عمان 

رع���ى م��دي��ر االأم����ن ال��ع��ام ال���ل���واء ع��ب��ي��د اهلل 

املعايطة رئي�س املجل�س االأعلى للأكادميية، حفل 

تخريج الفوج العا�سر من طلبة اأكادميية االأمري 

املدنية يف  للحماية  الثاين  بن عبداهلل  احل�سني 

ق�سر الثقافة مبدينة احل�سني لل�سباب.

وع�����ر اخل����ري����ج����ون ع����ن م�����س��اع��ر ال��ف��خ��ر 

واالعتزاز باإنهاء متطلبات التخرج، وجني ثمار 

يف  الدرا�سة،  فرتة  خلل  ومثابرتهم،  جهدهم 

هذا ال�سرح االأكادميي العريق، الذي يفتخر به 

كل ال�سباب االأردين.

تلقوه  م��ا  ترجمة  اأهمية  اخل��ري��ج��ون  واأك���د 

بناء الوطن،  من علوم ومعارف، للم�ساهمة يف 

بذلت من قبل  التي  ال��دوؤوب��ه  مثمنني اجلهود 

االإداري��ة والتدري�سية يف حتقيق جميع  الكوادر 

معطيات التخرج ب�سورتها املثلى.

ال��ذي ح�سره عدد من  ويف نهاية االحتفال 

امل�سوؤولني وكبار �سباط االأمن العام واملدعوون 

ال�سهادات  احلفل  راع��ي  وزع  اخلريجني  وذوو 

على اخلريجني يف تخ�س�سات هند�سة االإطفاء 

واالأزم����ات  ال��ك��ارث��ة  واإدارة  ال��ع��ام��ة  وال�����س��لم��ة 

وال��ه��ن��د���س��ة امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة )ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة( 

واالإ�سعاف الطبي املتخ�س�س.

المعايطة يرعى حفل تخريج طلبة أكاديمية األمير الحسين 
للحماية المدنية

اجلمعة    30  /  9  / 2022

  االنباط – عمان 

ب��ع��ث ج��لل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

برقية تهنئة اإىل اأخيه �سمو ال�سيخ نواف 

االأح���م���د اجل��اب��ر ال�����س��ب��اح، اأم����ري دول��ة 

الكويت ال�سقيقة، مبنا�سبة ذكرى توليه 

مقاليد احلكم.

با�سمه  الرقية،  يف  جللته،  واأع��رب 

الها�سمية  االأردنية  اململكة  �سعب  وبا�سم 

واأ���س��دق  ال��ت��ه��اين  اأح���ر  ع��ن  وحكومتها 

متمنيا  املنا�سبة،  بهذه  االأخوية  امل�ساعر 

ل�������س���م���وه م����وف����ور ال�������س���ح���ة وال���ع���اف���ي���ة 

من  امل��زي��د  ال�سقيق  الكويتي  ولل�سعب 

ال���ت���ق���دم واالزده������������ار، يف ظ����ل ق��ي��ادت��ه 

احلكيمة.

  االنباط – عمان 

رعى رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، 

توقيع  ال�����وزراء،  رئ��ا���س��ة  دار  يف  اخلمي�س  اأم�����س 

وال���ت���ع���اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  ب���ني  ات��ف��اق��ي��ت��ني 

للتنمية  االإ���س��لم��ي  البنك  وجمموعة  ال���دويل 

بقيمة  ال�سياحة  وق��ط��اع  الغذائي  االأم���ن  لدعم 

اأكرث من 210 مليني دوالر.

توقيع  هام�س  على  ال����وزراء،  رئي�س  والتقى 

االإ�سلمي  البنك  جمموعة  رئي�س  االتفاقيتني 

للتنمية الدكتور حممد �سليمان اجلا�سر.

واأك��������د اخل���������س����اون����ة، خ�����لل ال���ل���ق���اء ال����ذي 

ح�����س��ره وزي�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال����دويل 

رئا�سة  ل�سوؤون  ال��دول��ة  ووزي��ر  ال�سريدة،  نا�سر 

ال����وزراء ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م اجل���ازي، اأن ال��روؤي��ة 

يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جلللة  اال�ست�سرافية 

تاأمني خمزون ا�سرتاتيجي غذائي يف امل�ستوعبات 

و�سوامع احلبوب اإ�سافة اإىل تعزيز املخزون من 

ارتفاع  موجة  االأردن  جنبت  االأ�سا�سية،  ال�سلع 

ال��ع��امل،  ي�سهدها  ال��ت��ي  الغذائية  ال�سلع  اأ���س��ع��ار 

وتداعيات  االأوك��ران��ي��ة  الرو�سية  االأزم���ة  نتيجة 

جائحة كورونا.

التي  االقت�سادي  التحديث  روؤي��ة  اإىل  واأ�سار 

للمملكة خلل  اإ�سلحياً كبرياً  ت�سكل م�سروعاً 

ال�سنوات الع�سر املقبلة، والتي تهدف اإىل اإيجاد 

عمل  ف��ر���س��ة  م��ل��ي��ون  ل��ت��وف��ري  ت�سغيلية  ن��واف��ذ 

للأردنيني على امتداد الع�سر �سنوات ورفع ن�سبة 

النمو اإىل حوايل 5 باملئة خلل الفرتة ذاتها.

كما اأكد اأهمية متكني القطاع اخلا�س وتو�سيع 

اال�ستثمارات  وجلب  التنمية  يف  ا�سهاماته  رقعة 

م�ستهدفات  حتقيق  اأج��ل  من  واالأجنبية  املحلية 

اأن هذه  اإىل  االق��ت�����س��ادي، الف��ت��اً  التحديث  روؤي���ة 

ا�ستثمارات  جلب  اإىل  وت�سعى  طموحة  ال��روؤي��ة 

اأجنبية �سنوية بقيمة 1.5 مليار دينار.

الذي  اال�ستثمارية  البيئة  قانون  اإىل  ولفت 

اأق��ره جمل�س االأم��ة اأخ��رياً، وال��ذي مينح حوافز 

اال�ستثمارية  العملية  وي�سهل  للم�ستثمرين، 

وي��ح��د م��ن االإج������راءات ال��ب��ريوق��راط��ي��ة، مبيناً 

يف  للم�ستثمرين  اإع����ف����اءات  م��ن��ح  ال��ق��ان��ون  اأن 

توظيفية  اأف���اق  يفتح  مل��ن  خ�سو�ساً  املحافظات 

للأردنيني.

البنك  اإ�سهامات  على  ال���وزراء  رئي�س  واأث��ن��ى 

للم�ساريع  املتوا�سل  ودعمه  للتنمية  االإ�سلمي 

موا�سلة  اإىل  متطلعاً  اململكة،  يف  االقت�سادية 

ال�سراكة مع البنك يف العديد من املجاالت، ومن 

�سمنها خريطة حتديث القطاع العام.

بدوره، اأكد رئي�س جمموعة البنك االإ�سلمي 

للتنمية اهتمام البنك با�ستمرارية دعم وتنفيذ 

االأردن،  يف  واخل��دم��ي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����س��روع��ات 

من  الكثري  تنفيذ  احلكومة يف  اإىل جهود  الفتاً 

بيئة  اأن حت�سن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  االإ���س��لح��ات 

االأعمال واال�ستثمار يف االأردن.

للتنمية  اال���س��لم��ي  ال��ب��ن��ك  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي مع  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع 

امل��ج��االت وامل��ب��ادرات  احلكومة االردن��ي��ة يف �ستى 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل ال��ع��م��ل مع 

امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل و���س��رك��اء ال��ت��ن��م��ي��ة االآخ���ري���ن 

ال�����س��راك��ة وال��ت��ع��اون  وال��ق��ط��اع اخل��ا���س لتعزيز 

واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية  جهود  لدعم 

يف االأردن.

ووق����ع وزي����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال���دويل 

االإ���س��لم��ي  البن����ك  ورئي����س  ال�����س��ري��دة  ن��ا���س��ر 

البيع  اتفاقية  اجلا�سر  �سليمان  حممد  للتنمية 

االآج����ل وات��ف��اق��ي��ة ال��ق��ر���س احل�����س��ن اخلا�ستني 

ب��ت��م��وي��ل م�����س��روع االأم�����ن ال��غ��ذائ��ي ال���ط���ارئ يف 

االأردن، بقيمة اإجمالية تبلغ 200 مليون دوالر 

اأمريكي.

التمويل  ه��ذا  اأهمية  ال�سريدة  ال��وزي��ر  واأك��د 

االأردن من  احتياطيات  تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ذي 

ال�����س��ل��ع االأ���س��ا���س��ي��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن القمح 

جديدة،  تخزينية  م�ستوعبات  وبناء  وال�سعري، 

ال��غ��ذائ��ي يف  االأم���ن  تعزيز منظومة  ج��ان��ب  اإىل 

اأ���س��ع��ار  تقلبات  مل��واج��ه��ة  ق��درت��ه  وزي����ادة  االأردن 

احلبوب يف امل�ستقبل.

ك��م��ا وق���ع اجل��ان��ب��ان ات��ف��اق��ي��ة ق��ر���س ح�سن 

واتفاقية  اأمريكي  دوالر  مليني   )10( بقيمة 

دوالر  األ��ف   )50( بقيمة  فنية  م�ساعدة  منحة 

يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  لدعم  اأمريكي 

القطاع ال�سياحي.

وتهدف هذه االتفاقية اإىل م�ساعدة اأ�سحاب 

امل�����س��روع��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة يف ال��ق��ط��اع 

كورونا  جائحة  تداعيات  جت��اوز  على  ال�سياحي 

وا�ستعادة قدرتهم على مزاولة اأن�سطتهم وحفظ 

ف��ر���س ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ه���ذه امل�����س��روع��ات، 

القطاعات  اأه��م  اأح��د  ال�سياحي  القطاع  يعد  اإذ 

امل�ساهمة يف عملية النمو االقت�سادي يف االأردن.

وعر وزير التخطيط والتعاون الدويل عن 

البنك  جمموعة  لدعم  احلكومة  وتقدير  �سكر 

برئي�س  مم��ث��ًل  ل������لأردن  للتنمية  االإ����س���لم���ي 

ال��ب��ن��ك وك�����ادره، وم�����س��اه��م��ة ال��ب��ن��ك ال��دائ��م��ة يف 

دعم العديد من امل�ساريع التنموية، الفتاً اإىل اأن 

من  يعد  املختلفة  مبوؤ�س�ساته  االإ�سلمي  البنك 

التنموية  اجلهود  دع��م  يف  الرئي�سيني  ال�سركاء 

التي تبذلها احلكومة.

والبنك  احلكومة  بني  العلقة  “تعد  وق��ال، 

املختلفة منوذجاً  للتنمية مبوؤ�س�ساته  االإ�سلمي 

والتن�سيق،  ال��ت��ع��اون  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

حيث  العلقات،  هذه  تطوير  اإىل  دائما  ونتطلع 

الدور  للتنمية  االإ�سلمي  البنك  ملجموعة  نقدر 

ال��ك��ب��ري ال����ذي ي��ل��ع��ب��ه يف دع���م ج��ه��ود احل��ك��وم��ة 

ملواجهة التحديات التي مير بها االأردن كتداعيات 

فريو�س  اأزم��ة  وتداعيات  ال�سوري  اللجوء  اأزم��ة 

ك���ورون���ا، وك��ذل��ك ت��داع��ي��ات االأزم�����ة ال��رو���س��ي��ة- 

االأوك��ران��ي��ة وت��اأث��ريه��ا على االم��ن ال��غ��ذائ��ي من 

خلل تاأثر �سل�سل االإمداد الغذائي”.

البنك  يقدمه  ال��ذي  بالدور  ال�سريدة  واأ�ساد 

االأع�����س��اء للتخفيف م��ن تبعات  ال���دول  يف دع��م 

تبعات  على  والتغلب  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  انت�سار 

تاأثريها  وم��دى  االأوك��ران��ي��ة  الرو�سية-  االأزم���ة 

ال�سوري،  اللجوء  واأزم��ة  االأم���داد،  �سل�سل  على 

املختلفة  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م  ب��رام��ج  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ال���ب���ن���ك يف جم������االت خم��ت��ل��ف��ة 

كالتكنولوجيا ودعم ال�سباب يف قطاعي التعليم 

وال��ت�����س��غ��ي��ل، واأه��م��ي��ة ك���ل ذل���ك يف دع���م عملية 

التعايف االقت�سادي.

  االنباط – عمان 

ال����ت����ق����ى رئ����ي���������س ه����ي����ئ����ة االأرك�����������ان 

امل�������س���رتك���ة، ال�����ل�����واء ال����رك����ن ي��و���س��ف 

اأح���م���د احل���ن���ي���ط���ي، اأم�������س اخل��م��ي�����س، 

يف م��ك��ت��ب��ه ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات 

ال��ع��رب��ي،  اجل��ي�����س   ���� االأردن���ي���ة  امل�سلحة 

اإيلدار  عّمان،  يف  االأذربيجاين  ال�سفري 

اأوا�سر  اإطار تعزيز  �سليموف، وذلك يف 

التعاون والعلقات الثنائية بني الدول 

وال�سديقة. ال�سقيقة 

مع  احلنيطي،  الركن  اللواء  وبحث 

ال�سيف بح�سور عدد من كبار �سباط 

ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة، اآخ������ر ال���ت���ط���ورات 

وال��دول��ي��ة،  االإقليمية  ال�ساحتني  على 

واأوج����ه ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق يف جم��ال 

و�سبل  امل�����س��رتك،  الع�سكري  ال��ت��دري��ب 

يخدم  مب��ا  الثنائية  ال��ع��لق��ات  ت��ع��زي��ز 

البلدين  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  م�سلحة 

ال�سديقني.

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه
 مقاليد الحكم

الخصاونة يرعى توقيع اتفاقيتين بين التَّخطيط واإلسالمي 
ياحة نمية لدعم األمن الغذائي وقطاع السِّ للتَّ

رئيس هيئة األركان المشتركة يلتقي السفير األذربيجاني

  االنباط – عمان 

بف�س  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  ���س��درت 

الدورة اال�ستثنائية ملجل�س االأمة اعتبارا من 

من  والع�سرين  للتا�سع  املوافق  اخلمي�س  يوم 

�سهر اأيلول �سنة 2022 ميلدية.

االنباط – عمان 
ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  ����س���درت 

االأم��ة يف دورته  باإرجاء اجتماع جمل�س 

العادية حتى تاريخ 13/11/2022 .

ال�سامية  امللكية  االإرادة  �سدرت  كما 

االجتماع يف  اإىل  االأم���ة  ب��دع��وة جمل�س 

دورت���ه ال��ع��ادي��ة اع��ت��ب��ارا م��ن ي��وم االأح��د 

الواقع يف 13/11/ 2022

االنباط – عمان 

مندوبا عن جللة امللك عبد اهلل الثاين 

بن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه معايل 

رئي�س الديوان امللكي الها�سمي ال�سيد يو�سف 

لذوي  العزاء  واج��ب  يقدم  العي�سوي  ح�سن 

امل���رح���وم ف��ت��ح��ي احل��ي��ا���س��ات وال����د العميد 

الطيار حممد احليا�سات قائد �سلح اجلو 

امللكي االأردين يف مقرة العيزرية مبحافظة 

ال�سلط يوم اخلمي�س ٢٠٢٢/٩/٢٩

  االنباط – عمان 

ط��لل،  ب��ن  احل�سن  االأم���ري  �سمو  ح�سر 

االأرب���ع���اء، حفل اإط���لق ك��ت��اب حت��ت ع��ن��وان: 

 – ال���روم���ان���ي���ة  االإم�����راط�����وري�����ة  “تخوم 
اإع��داد جمموعة من  التخوم ال�سرقية” من 

والعرب،  االأج��ان��ب  االآث���ار  وعلماء  الباحثني 

وبدعم من �سفارة مملكة هولندا يف االأردن.

ويركز الكتاب املخت�س بالتخوم ال�سرقية 

على العمارة الع�سكرية الرومانية وتاأثريها 

املحيطة  املنطقة  يف  املحلية  املجتمعات  على 

تاأليف  من  وه��و  املتو�سط،  االأبي�س  بالبحر 

االآث����ار،  ع��ل��م  يف  ومتخ�س�سني  ب��اح��ث��ني   6
وهم: ديفد بريز، فوزي اأو دنه، ديفد بروند، 

مارك دري�سن، �ساميون تي جيمز، مي�سائيل 

كونراد، مارينو�س بوالك.

ل��ه خ���لل احلفل  ���س��م��وه، يف كلمة  ودع���ا 

ال��ذي ح�سرته �سمو االأم��رية ث��روت احل�سن 

و���س��ف��راء وب��اح��ث��ون وع��ل��م��اء االآث�����ار، واأق��ي��م 

���س��رورة  اإىل  ال��ه��ول��ن��دي،  ال�سفري  م��ن��زل  يف 

اإيجاد موؤ�س�سة متعددة التخ�س�سات للرتاث 

اأن  اإىل  م�سرياً  امل�سرق،  يف  االإقليمي  الثقايف 

ه��ن��اك ح�����س��ارة عاملية واح���دة وال��ع��دي��د من 

الثقافات.

اأه��م��ي��ة احل���ف���اظ على  ���س��م��وه اإىل  ون�����ّوه 

الرتاث الثقايف واإدارته للو�سول اإىل التنمية 

اإدارة  على  ال��رتك��ي��ز  اأن  م��وؤك��ًدا  امل�����س��ت��دام��ة، 

ي�����وؤدي اإىل  اأن  ال�����س��ي��ا���س��ات مي��ك��ن  وت��ط��وي��ر 

تعزيز التعاون والتقارب الثقايف.

والعلوم  االإن�سانية  العلوم  دور  اإىل  ولفت 

و�سع  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ع��ل��وم  الطبيعية 

االإن�سان يف حمور التخطيط.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأ����س���ار ال�����س��ف��ري ال��ه��ول��ن��دي، 

هاري فريفاي، يف كلمة ترحيبية، اإىل اأهمية 

الكتاب يف فهم وتطوير ممار�سات اإدارة املياه 

علم  اأه��م��ي��ة  وك��ذل��ك  االأردن،  يف  امل��ع��ا���س��رة 

االآث��ار يف امل�ساهمة يف احل��وار وربط احللول 

وال  احلديثة،  العاملية  بالتحديات  القدمية 

�سيما ندرة املياه.

بريز،  ديفد  ال��ك��ت��اب،  موؤلفي  اأح��د  وق��دم 

وه����و ع����امل اآث������ار وم��ت��خ�����س�����س يف درا����س���ات 

التخوم الرومانية، اإيجازا عن الكتاب، الذي 

ياأتي �سمن �سل�سلة من 20 كتابا يخت�س كل 

منها بجزء خا�س من تخوم االإمراطورية 

من  الع�سرات  تاأليفه  يف  و�سارك  الرومانية، 

واملرتجمني  وامل�سورين  والعلماء  الباحثني 

ومت ن�سرها بعدة لغات.

ا اأحد  فيما، قدم مارك دري�سن، وهو اأي�سً

االأثري  اأذرح  الكتاب ومدير م�سروع  موؤلفي 

واالأعمال  الدرا�سات  االأردن، عر�س حول  يف 

قام  التي  وال��زراع��ة  باملياه  املتعلقة  البحثية 

بها امل�سروع يف االأردن.

  االنباط – عمان 

النيابية  ال�سوؤون اخلارجية  اعربت جلنة 

للق�سف  ال�سديدين  وا�ستنكارها  ادانتها  عن 

امل���دف���ع���ّي وال���������س����اروخ����ّي االإي���������راين ال����ذي 

اإقليم  ا���س��ت��ه��دف االأرب���ع���اء، ع���دة م��ن��اط��ق يف 

ما  ال�سقيق،  ال��ع��راق  بجمهورية  ك��رد���س��ت��ان 

اأ�سفر عن وقوع اأعداد من القتلى واجلرحى.

اخلمي�س،  اأم�����س  بيان  يف  اللجنة  واأّك���دت 

حينا،  خ��ل��دون  ال��ن��ائ��ب  رئي�سها  ل�����س��ان  ع��ل��ى 

ت�����س��ام��ن��ه��ا ال��ك��ام��ل م���ع ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق 

احلارة  تعازيها  ُمعربة عن خال�س  ال�سقيق، 

ال�سحايا،  وذوي  ال�سقيق  العراقي  لل�سعب 

والتمنيات بال�سفاء العاجل للم�سابني.

االنباط – عمان 

ال���ن���ف���ط  �������س������وؤون  ت����وق����ع اخل����ب����ري يف 

االأ�سعار  انخفا�س  عقل  ها�سم  والطاقة 

90و95  ب�سقيها  البنزين  مل��ادة  املحلية 

ب��اأك��رث م��ن دي��ن��ار  ت�����س��ري��ن االأول  م��ط��ل��ع 

للتنكة )20 لرت(

اأم�س   ، في�سبوك  ع��ر  ل��ه  من�سور  ويف 

انخفا�س  عقل،  اخلبري  رج��ح  اخلمي�س، 

�سعر البنزين 90 بن�سبة %5.5 مبقدار 

بن�سبة   95 والبنزين  للتنكة،  دينار   1.1
%4.5 مبقدار 1.1 دينار للتنكة

ك��م��ا ت��وق��ع ع��ق��ل ارت���ف���اع ���س��ع��ر م��ادت��ي 

فل�سا/لرت   35 مب��ق��دار  وال��ك��از  ال��دي��زل 

الفرق  ب�سبب  للتنكة،  قر�سا   70 مبقدار 

بني ال�سعر العاملي واملحلي

20

إرادة ملكية بفض الدورة 
االستثنائية لمجلس األمة

إرادتان ملكيتان بإرجاء 
اجتماع مجلس األمة ودعوته 
لالنعقاد في دورته العادية 
في 13 تشرين الثاني المقبل

مندوبا عن الملك .. العيسوي
 يقدم واجب العزاء لذوي المرحوم 

الحياصات فتحي 

األمير الحسن يحضر حفل إطالق 
كتاب حول تخوم اإلمبراطورية 
الرومانية في المناطق الشرقية

خارجية النواب تدين
 القصف اإليراني لمناطق 

في كردستان العراق

توقٌع بانخفاض سعر البنزين محليا 
أكثر من دينار للتنكة
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�أحمد  �ل��دك��ت��ور  �ل��ع��دل،  وزي���ر  ��ستقبل 

�ل�����زي�����اد�ت، يف م��ك��ت��ب��ه �أم�������س �خل��م��ي�����س، 

نظريه �ملغربي عبد �للطيف وهبي و�لوفد 

�ملر�فق، بح�سور �ل�سفري �ملغربي يف عمان.

وتاأتي هذه �لزيارة �سمن جولة �إقليمية 

ل��وه��ب��ي يف �إط������ار �ل��ت��ح�����س��ري الح��ت�����س��ان 

وزر�ء  ملجل�س   38 للدورة  �ملغربية  �ململكة 

�نعقادها يف مدينة  �مل��ن��وي  �ل��ع��رب  �ل��ع��دل 

ت�سرين   19-20 �ل��ف��رة  خ���ال  �ف����ر�ن 

�الأول �ملقبل.

وب��ح��ث �جل��ان��ب��ان خ���ال �ل��ل��ق��اء، �سبل 

وتبادل  �مل�سرك  �لثنائي  �لتعاون  تعزيز 

�خلرب�ت يف �ملجاالت �لق�سائية و�لقانونية 

ي��خ��دم م�سلحة  ت��ط��وي��ره��م��ا مب���ا  و�آل���ي���ة 

�لبلدين.

و�أكد �لزياد�ت عمق �لعاقات �لتاريخية 

�لتي  �ل�سقيقتني  �ململكتني  جت��م��ع  �ل��ت��ي 

�أر����س���ى ق���و�ع���ده���ا ج���ال���ة �مل���ل���ك ع��ب��د�هلل 

�لثاين و�أخيه جالة �مللك حممد �ل�ساد�س 

ملك �ململكة �ملغربية.

�لعدل  وز�رة  ع��ام  �أم��ني  �للقاء  وح�سر 

لل�سوؤون �لق�سائية، �لقا�سي �لدكتور �سعد 

�الإد�ري���ة  لل�سوؤون  �لعام  و�الأم���ني  �ل��ل��وزي، 

و�ملالية خلود �لعبادي.

 االنباط – عمان  

و�ل��ب��ح��ث  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 

�ل���ع���ل���م���ي، �أم���������س �خل���م���ي�������س، ع����ن ب��رجم��ي��ة 

�أو�ساع �لطلبة، �لذين مل يتم  جديدة تعالج 

�الختيار(،  �إ�ساءة  )طلبة  للقبول  تر�سيحهم 

�إ�سافًة  �لعايل،  �لتعليم  جمل�س  لقر�ر  وفًقا 

�آخر  �إىل  تخ�س�س  من  �النتقال  طلبات  �إىل 

ومن جامعة �إىل �أخرى.

و�سملت �الآلية �جلديدة، بح�سب ما �سرح 

مدير  �ل����وز�رة،  با�سم  �الإع��ام��ي  �لناطق  ب��ه 

وحدة تن�سيق �لقبول �ملوحد، مهند �خلطيب، 

�ل���ي���وم �خل��م��ي�����س، جت��ه��ي��ز ب��رجم��ي��ة ج��دي��دة 

تر�سيحهم  مت  �ل��ذي��ن  ���س��و�ًء  للطلبة  ت�سمح 

�إ���س��اءة  )طلبة  يقبلو�  مل  �ل��ذي��ن  �أو  للقبول 

�الختيار( بالدخول وتقدمي طلب يت�سمن 3 

خيار�ت فقط، وذلك �سريطة حتقيق �لطالب 

�لتناف�سية  �لقبول  مل��ع��دالت  �لدنيا  للحدود 

.2023 للعام �جلامعي �حلايل 2022/ 

وبني �خلطيب �أن عملية تقدمي �لطلبات 

���س��ت��ب��د�أ �ع��ت��ب��اًر� م��ن ���س��ب��اح ي���وم غ���ٍد �ل�سبت 

�ملقبل �الأول من ت�سرين �الأول، وحتى �ل�ساعة 

�لر�بع  �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  من  م�ساء   12
م���ن �ل�����س��ه��ر ذ�ت�����ه، وذل����ك ل��ل��ف��ئ��ات �ل��ت��ال��ي��ة: 

�ل��ط��ل��ب��ة �حل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ���س��ه��ادة �ل��ث��ان��وي��ة 

لهم  وي�سمح  �حل��ايل  للعام  �الأردن��ي��ة  �لعامة 

بتقدمي طلبات �نتقال �أو �سوء �ختيار جلميع 

�لتخ�س�سات مبا فيها تخ�س�سي �لطب وطب 

�الأ����س���ن���ان، وذل����ك ���س��ري��ط��ة حت��ق��ي��ق �ل��ط��ال��ب 

للحد �الأدنى ملعدالت �لقبول �لتناف�سية لهذه 

�لفئة من �لطلبة.

ك��م��ا وت�����س��م��ل �ل��ط��ل��ب��ة �حل��ا���س��ل��ني على 

�الأع��و�م  يف  �الأردن��ي��ة  �لعامة  �لثانوية  �سهادة 

�ل�����س��اب��ق��ة مب����ن ف��ي��ه��م ط��ل��ب��ة رف�����ع �مل���ع���دل 

)�مل��ع��ي��دي��ن(، وي�����س��م��ح ل��ه��م ب��ت��ق��دمي طلبات 

�لتخ�س�سات  جلميع  �ختيار  �سوء  �أو  �نتقال 

�الأ�سنان،  وطب  �لطب،  تخ�س�سات  با�ستثناء 

و�ل�سيدلة، ودكتور �ل�سيدلة، وذلك �سريطة 

حتقيق �لطالب للحد �الأدنى ملعدالت �لقبول 

�إ�سافة  �لطلبة،  من  �لفئة  لهذه  �لتناف�سية 

�إىل معدل �ملو�د �لعلمية �ملطلوب �إن وجد.

�سهادة  على  �حلا�سلني  �لطلبة  و�سملت 

�ل��ث��ان��وي��ة �ل���ع���ام���ة �ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��ع��ام �حل���ايل 

ط��ل��ب��ات  ب��ت��ق��دمي  ل��ه��م  وي�����س��م��ح   ،)2022(

�لتخ�س�سات  جلميع  �ختيار  �سوء  �أو  �نتقال 

�الأ�سنان،  وطب  �لطب،  تخ�س�سات  با�ستثناء 

و�ل�����س��ي��دل��ة، ودك���ت���ور �ل�����س��ي��دل��ة، ح��ي��ث �أن 

�لتخ�س�سات  هذه  يف  للقبول  �ملقررة  �ملقاعد 

�ل�سهادة  �ل��دول/ج��ن�����س��ي��ة  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  مت 

�لطالب  حتقيق  ���س��ري��ط��ة  وذل���ك  �ل��ث��ان��وي��ة، 

للحد �الأدنى ملعدالت �لقبول �لتناف�سية لهذه 

�لفئة من �لطلبة، �إ�سافًة �إىل عامة �متحان 

�لطلبة  و�سملت  وج��د  �إن  �ملطلوب  �ملفا�سلة 

�حل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ���س��ه��ادة �ل��ث��ان��وي��ة �ل��ع��ام��ة 

وي�سمح   ،2022 �حل����ايل  ل��ل��ع��ام  �الأج��ن��ب��ي��ة 

�إختيار  �سوء  �أو  �إنتقال  طلبات  بتقدمي  لهم 

تخ�س�سات  با�ستثناء  �لتخ�س�سات  جلميع 

ودكتور  و�ل�سيدلة،  �الأ���س��ن��ان،  وط��ب  �لطب، 

�ل�سيدلة، حيث �أن �ملقاعد �ملقررة للقبول يف 

جن�سية  على  توزيعها  مت  �لتخ�س�سات  ه��ذه 

حتقيق  �سريطة  وذل���ك  �ل��ث��ان��وي��ة،  �ل�����س��ه��ادة 

�ل���ط���ال���ب ل��ل��ح��د �الأدن��������ى مل����ع����دالت �ل��ق��ب��ول 

�لتناف�سية لهذه �لفئة من �لطلبة �إ�سافًة �إىل 

عامة �متحان �ملفا�سلة �ملطلوب �إن وجد.

االنباط – عمان 

��ة يف  �أن���ه���ت �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ق�����س��ائ��ي��ة �مل��خ��ت�����سَّ

جز�ء  بد�ية  حمكمة  ل��دى  �لف�ساد  جنايات 

احني  �ل�سًّ نا�سر  �لقا�سي  برئا�سة  ان،  عمَّ

وع�سوية �لقا�سي فادي م�سلح ، �ال�ستماع ل� 

نيابة عامة يف �لق�سية �ملعروفة  �ساهد   32
لط. ب�سارع �ل�سَّ

متهمني  ل�سبعة  �لعامة  �لنِّيابة  و�أ�سندت 

يف �لق�سية، تهمتي �لغ�س يف �أعمال �ملقاولة، 

وهدر �ملال �لعام.

جل�ستها  يف  �ملحكمة  ت�ستمع  �أن  ويتوقع 

�لق�سية  ت��رف��ع  ث��م  دف���اع،  ل�ساهدي  �ملقبلة 

الإ�سد�ر �لقر�ر.

مب�سروع  �مل��ه��دورة  �الأم���و�ل  قيمة  وتبلغ 

�سارع �ل�سلط نحو 12 مليون دينار، وقامت 

��ح��ق��ي��ق يف �ل��ق�����س��ي��ة  ��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة ب��ال��تَّ �ل��نِّ

وحتويلها للق�ساء.

االنباط – الرمثا  

�أ�����س����ن����د م����دع����ي ع������ام �ل����رم����ث����ا ج����رم 

�ملادة )1/415/  �لبلطجة وفقا الحكام 

�أ�سخا�س   3 ل�  �لعقوبات،  قانون  من  ب( 

ق��ام��و� ب��االع��ت��د�ء ع��ل��ى �أح���د �الأ���س��خ��ا���س 

ب��ال�����س��رب وت�����س��وي��ره ع��رب �ل��ه��ات��ف �أم���ام 

�أطفاله.

ك��م��ا �أ���س��ن��د �مل��دع��ي �ل��ع��ام ج���رم ح��ي��ازة 

�ساح ناري بدون ترخي�س الأحد �ملتهمني 

�لثاثة، وفقا الأحكام �ملادة )11/ د( من 

توقيف  وقرر  و�لذخائر،  �الأ�سلحة  قانون 

�لق�سية  ذم��ة  على  �أ�سبوع  مل��دة  منهم  كل 

�لتي ما ز�لت قيد �لتحقيق.

وزير العدل ونظيره المغربي يبحثان 
تعزيز التعاون في المجاالت 

القضائية والقانونية

برمجية جديدة تسمح لطلبة 
مسيئي االختيار بالتقدم من جديد 

يوم السبت 

جنايات الفساد تستمع لشهود 
لط نيابة عامة بقضية شارع السَّ

مدعي عام الرمثا يوقف 3 أشخاص 
أسبوعا بتهمة البلطجة

اجلمعة    30  /  9  / 2022

االنباط- عمان 

�سلمى”  “بيت  �الأردين  �لفيلم  ي�سارك 

م��ن �إخ����ر�ج وت��األ��ي��ف ه��ن��ادي ع��ل��ي��ان، �سمن 

�سينما  �أي���ام  م��ن  �ملقبلة  �لن�سخة  فعاليات 

 1 �ل��ف��رة م��ن  �لتي تقام يف  �لعربية  �مل���ر�أة 

مدينتي  ب��ني  �ملقبل،  �الأول  ت�سرين   4 �إىل 

يف  وذل���ك  �ل�سويد،  يف  وهل�سينغبورغ  م��امل��و 

يف  نتفليك�س  من�سة  على  �نطاقه  �أع��ق��اب 

�الأف��ام  لقائمة  �ن�سم  حيث  �ملا�سي،  مت��وز 

�الأكرث م�ساهدة فيها لعدة �أ�سابيع.

�سركة  ع��ن  ���س��ادر  لبيان �سحفي  ووف��ق��ا 

�لتوزيع يف �لعامل �لعربي “ماد �سولي�سن”، 

بطلته  بح�سور  �سلمى  بيت  فيلم  �سُيعر�س 

 2 �ملقبل  �الأح���د  ي��وم  م�ساء  ع���و�د  جولييت 

ت�سرين �الأول يف مدينة هل�سينغبورغ، ويوم 

�الثنني يف مدينة ماملو.

�سلمى يف عمان، حول  بيت  فيلم  وي��دور 

3 ن�ساء ب�سخ�سيات خمتلفة، �الأوىل �سلمى 
وتوؤدي �سخ�سيتها �لفنانة �لقديرة جولييت 

ع�����و�د، خ���ب���ازة م��وه��وب��ة ت��ع��ي�����س وح���ده���ا يف 

منزل قدمي و�سخم يطل على و�سط �ملدينة 

ال يحقق  منزلياً  وت��دي��ر خم��ب��ز�ً  ع��م��ان،  يف 

�سخ�سيتها  ت��وؤدي  فرح  �بنتها  فيما  �أرب��اح��ا، 

�لفنانة �سمرية �الأ�سري، وهي �أم �سابة عاملة 

وي����وؤدي دور  ت��ع��اين م��ن م�سكات زوج��ي��ة، 

زوجها مالك، �ملمثل فر��س �لطيبة.

�ن��ق��اب  ���س��ل��م��ى يف  وت��ت�����س��ب��ب وف����اة زوج 

ح��ي��ات��ه��ن، وي��ق��ام �ل���ع���ز�ء يف م��ن��زل زوج��ت��ه 

�جلديدة ملياء �لتي توؤدي �سخ�سيتها �لفنانة 

�جتماعية  �سخ�سية  وه���ي  �ل���ك���ردي،  ر�ن��ي��ا 

م��ه��وو���س��ة مب��و�ق��ع �ل��ت��و����س��ل �الج��ت��م��اع��ي، 

وب���ع���د �ن���ت���ه���اء �ل����ع����ز�ء ي���ق���وم �ل���ع���م ع��م��اد، 

ول��ي��د ج��ي��ز�وي،  �ل��ف��ن��ان  وي����وؤدي �سخ�سيته 

�إىل  بك�سف �لعديد من �الأ�سر�ر �لتي توؤدي 

م�ساحنات عائلية وجُترب �لن�ساء �أخري�ً على 

و�الإم�ساك  �لقا�سية  �حلقائق  بع�س  قبول 

بزمام حياتهن.

�أف�����س��ل فيلم  ب��ج��ائ��زة  ف���از  �سلمى  وب��ي��ت 

�سينكوي�ست  م��ه��رج��ان  م��ن  ط��وي��ل  رو�ئ����ي 

ل��ل�����س��ي��ن��م��ا و�الإب�������������د�ع يف �����س����ان خ��و���س��ي��ه 

بكاليفورنيا.

االنباط – معان 

ب�سر �خل�ساونة،  �لدكتور  �ل��وزر�ء،  رئي�س  �لتقى 

ر�أ���س  على  معان  �إىل  �خلمي�س،  �أم�س  زيارته  خ��ال 

يف  ور�سميَّة  �سعبيَّة  وفعاليَّات  وجهاء  وز�ري  فريق 

عبد�هلل  �مللك  جالة  لتوجيهات  �إن��ف��اذ�ً  �ملحافظة؛ 

ي���ار�ت �حلكومي  �ل��ث��اين، و����س��ت��ك��م��ااًل ل��ربن��ام��ج �ل���زِّ

�����س �ح��ت��ي��اج��ات  مل���ح���اف���ظ���ات �مل���م���ل���ك���ة؛ ب���ه���دف ت��ل��مُّ

�ملعي�سي  �ل��و�ق��ع  ع��ل��ى حت�سني  و�ل��ع��م��ل  �مل��و�ط��ن��ني، 

و�خلدمي و�لتَّنموي.

عقد  �ل��ذي  �للقاء  خ��ال  �ل����وزر�ء،  رئي�س  ونقل 

�مللك  يف جامعة �حل�سني بن ط��ال، حتيَّات جالة 

�الأم���ري �حل�سني  و�سمو ويلِّ عهده  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل 

بن عبد�هلل �لثَّاين �إىل �أهايل و�أبناء حمافظة معان، 

موؤكًد� �أن جالة �مللك عبد�هلل �لثَّاين يقود م�سروعاً 

اً، ندخل  اً و�إد�ريَّ �إ�ساحيَّاً �سامًا، �سيا�سيَّاً و�قت�ساديَّ

به مئويَّتنا �لثَّانية لتحقيق �ملزيد من �الإجناز�ت.

عزيزة  معان  حمافظة  �أن  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�أك���د 

�لتي  فهي  ف،  م�سرِّ تاريخ  ولها  و�أ�سيلة،  و�ساخمة 

ولة  �لدَّ بنيان  �سو�  �أ�سَّ �لذين  �لها�سميني  ��ستقبلت 

م�سرية  يف  وبناتها  �أب��ن��اوؤه��ا  �ساهم  وق��د  ���ة،  �الأردن���يَّ

وهم  ول��ة  �ل��دَّ مل�سرية  �الأوىل  �ملئويَّة  خ��ال  �لتَّنمية 

��ة  ��ق��ة يف �مل��ئ��ويَّ ��ة و�ل���ع���زم و�ل��ثِّ م��ا���س��ون ب����ذ�ت �ل��ه��مَّ

�لثَّانية.

يات  ولفت �إىل �أن حمافظة معان تعاين من حتدِّ

حمافظات  بع�س  من  غريها  كما  و�لفقر،  �لبطالة 

هامة  �ل�سَّ وبقيم  ب��ال��ك��ف��اء�ت  ت��زخ��ر  لكنَّها  �ململكة، 

جولة و�لوطنيَّة و�جلباه �لتي ال تنحني �إالَّ هلل. و�لرُّ

و�ت  �ل�������رثَّ م����ن  �ل���ك���ث���ري  ف��ي��ه��ا  “معان  وق�������ال: 

جُتري  �ملعدنيَّة  وة  و�ل��رثَّ اقة  �لطَّ ووز�رة  بيعيَّة،  �لطَّ

يف  و�لّنحا�س  ه��ب  و�ل��ذَّ للّنفط  ��ستك�سافيَّاً  ن�ساطاً 

بع�س مناطق �ملحافظة، وفقاً لدر��سات علميَّة ناأمل 

�أب��ن��اء  على  بالنَّفع  ت��ع��ود  ��ة  جت��اريَّ بكميَّات  ت��ك��ون  �أن 

�ملحافظة و�لوطن«.

و�الإ�سكان  ة  �لعامَّ �الأ�سغال  وز�رة  ��ه  وجَّ �أن��ه  و�أك��د 

�إجن���از ط��ري��ق )م��ع��ان - ج�سر �جل��ف��ر - مثلَّث  �إىل 

رة( وتعبيده كامًا مب�سافة 25كم،  �ل�سيديَّة - �ملدوَّ

��م��وي��ل �ل����ازم ل��ذل��ك، خ���ال �سنة من  وت��وف��ري �ل��تَّ

تاريخه كحدٍّ �أق�سى، بُكلفة 30 مليون دينار.

ة  �لعامَّ �الأ�سغال  وز�رة  �ل���وزر�ء  رئي�س  وج��ه  كما 

و�الإ���س��ك��ان �إىل �مل��ب��ا���س��رة يف م�����س��روع �إن�����س��اء و�إع���ادة 

�خ��ل��ي/  ت��اأه��ي��ل م��رك��ز �ن��ط��اق وو���س��ول �ل��ب��ر� �ل��دَّ

�ل��ذي متَّ طرح عطائه  ل��و�ء �لبر�؛  و�دي مو�سى - 

قبل �سهرين، وبُكلفة تقديريَّة ت�سل �إىل 3 مايني 

و100 �ألف دينار.

ي حللِّ  ووج���ه رئي�س �ل����وزر�ء وزي���ر �مل��ي��اه و�ل����رَّ

يف  غرة”  “�لثُّ ملنطقة  �ل�سرب  م��ي��اه  ت��زوي��د  م�سكلة 

حمافظة معان خال �سهر من تاريخه، من خال 

حفر بئر مياه ومّد �الأنابيب لتزويد �لبيوت باملياه 

مبا�سرة ودون �أيِّ تاأخري.

ة  �إىل وز�رة �الأ�سغال �لعامَّ �ل��وزر�ء  و�أوعز رئي�س 

�لتَّمويل  لتاأمني  و�الآثار  ياحة  �ل�سِّ ووز�رة  و�الإ�سكان 

��ري��ق �مل��ل��وك��ي )منطقة  �ل����ازم الإع����ادة ت��اأه��ي��ل �ل��طَّ

�سيف( خال �لعامني �ملقبلني. �لرَّ

ة  �لعامَّ �الأ�سغال  وز�رة  �ل���وزر�ء  رئي�س  وج��ه  كما 

 - )�أذرح  ط���ري���ق  م����ن  ج�����زء  ل�����س��ي��ان��ة  و�الإ�����س����ك����ان 

دينار  �لف   150 مبلغ  تخ�سي�س  معلًنا  وبك(،  �ل�سُّ

كدعم من �حلكومة ملوؤ�س�سة �أعمار �ل�سوبك.

و�أكد رئي�س �ل��وزر�ء �أن �حلكومة لن َتِعد مبا ال 

ذ كل ما هو ممكن ومتاح  ت�ستطيع حتقيقه، و�ستنفِّ

من �أجل خدمة �ملو�طنني، الفًتا �إىل �أن �لعاقة بني 

من  جو�نب  �سابها  �ملتعاقبة  و�حلكومات  �ملو�طنني 

يتم  �لتي مل  بالوعود  �الإف��ر�ط  نتيجة  �لثقة؛  عدم 

تنفيذها.

��ستقطبت  معان  يف  �لتنمويَّة  �ملنطقة  �إن  وق��ال 

ر بحو�يل 400 مليون دينار، و�أكرث  ��ستثمار�ت ُتقدَّ

�ل��ع��ام��ل��ني فيها م��ن حمافظة  ب��امل��ئ��ة م��ن   70 م��ن 

ومنحها  �إليها  �ال�ستثمار�ت  لتوجيه  ون�سعى  معان، 

��ة الأ����س���ع���ار �الأر������س����ي، ف�����س��ًا عن  ح���و�ف���ز �إ���س��اف��يَّ

�حلو�فز �ل�سريبيَّة �لتي ين�سُّ عليها �لقانون.

ولفت رئي�س �لوزر�ء �إىل �سرورة تعزيز �مل�سوؤوليَّة 

ركات �لعاملة يف حمافظة معان، مبا  �ملجتمعيَّة لل�سَّ

م��وؤك��ًد�  وتنميته،  �ملحلِّي  �ملجتمع  خدمة  يف  ي�سهم 

�ل�سركات  ه��ذه  مع  با�ستمر�ر  تتحدث  �حلكومة  �أن 

للقيام بدورها يف هذ� �ملجال.

و�أكد رئي�س �لوزر�ء �أن هذه �حلكومة مل تفر�س 

�أيَّ �سريبة منذ �أن تولَّت �أمانة �مل�سوؤوليَّة، الفًتا �إىل 

على  عامليا  �لنفط  �أ�سعار  بعك�س  تقوم  �حلكومة  �أن 

�أ�سعار �مل�ستقات �لنفطية حملًيا.

و�أ�سار بهذ� �ل�سدد �إىل �أن تثبيت �أ�سعار �مل�ستقات 

يف  �لنفط  �أ�سعار  �رتفاع  رغ��م  �سهور  لعدة  �لنفطية 

 500 بنحو  يقدر  فائتا  دخ��ا  �خلزينة  كلف  حينه 

مليون دينار كان ميكن توجيهها مل�ساريع ر�أ�سمالية 

تخدم �ملو�طنني.

وب�����س��اأن م��اح��ظ��ات �أه�����ايل م��ع��ان ح���ول تنفيذ 

م�����س��روع �مل��ي��ن��اء �ل����ربي يف �مل��ح��اف��ظ��ة، ل��ف��ت رئي�س 

�ل��وزر�ء �إىل �أننا ننتظر خال �سهرين در��سة الأحد 

ياديَّة �لعربيَّة بخ�سو�س  ناديق �ال�ستثمارية �ل�سِّ �ل�سَّ

ي. �مليناء �لربِّ

قاد  �ل��ع��ام  �لقطاع  �أن  �إىل  �ل���وزر�ء  رئي�س  ولفت 

��ة �الأوىل م��ن عمر  �مل��ئ��ويَّ ��ن��م��ي��ة خ���ال  �ل��تَّ م�����س��رية 

عف و�لوهن،  �أوجه �ل�سَّ �أ�سابته بع�س  ولة، لكن  �لدَّ

�إليه من خال خارطة طريق  ون�سعى الإعادة �الألق 

حتديث �لقطاع �لعام.

تو�سيع  �أج��ل  نعمل من  �أننا  �ل�سدد،  بهذ�  و�أك��د، 

�آفاق عمل �لقطاع �خلا�س ومتكينه من توفري �أكرب 

عدد ممكن من فر�س �لتَّوظيف.

��ح��دي��ث  ك��م��ا �أك����د رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �أن روؤي�����ة �ل��تَّ

�القت�سادي عابرة للحكومات، وت�ستهدف رفع ن�سبة 

�لنمّو �القت�سادي �إىل 5 باملئة وتوفري مليون فر�سة 

�أن قانون تنظيم  �إىل  عمل خال 10 �سنو�ت، الفًتا 

للم�ستثمرين  ح��و�ف��ز  م  ي��ق��دِّ ��ة  �ال���س��ت��ث��م��اريَّ �لبيئة 

فر�س  ���رون  وي���وفِّ �مل��ح��اف��ظ��ات  �إىل  يتَّجهون  �ل��ذي��ن 

ريبة  �ل�سَّ �الإعفاء من  ح��ِدّ  �إىل  ت�سل  الأبنائها  عمل 

بن�سبة 100 باملئة.

و�أ���س��ار رئي�س �ل���وزر�ء �إىل در����س��ة ج��ادة جتريها 

وز�رة �ملالية ووز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية لتزويد 

�ملدن �ل�سناعية يف �ململكة بالغاز �لطبيعي مبا يقلل 

من كلف �الإنتاج على �ل�سناعات.

ولفت �إىل �لر�جع يف م�ستوى �لتعليم ونوعيته 

�الآل��ي��ات  وغ��ي��اب  و�لتقني  �ملهني  �لتدريب  وت��ر�ج��ع 

�مل��د�ر���س  و�كتظاظ  للمدر�سني  بالتدريب  �لكفيلة 

نتيجة ��ستيعاب �أبناء �لاجئني يف �ملد�ر�س، ما �أدى 

�ل��ع��دي��د من  يف  �ل��ف��رت��ني  بنظام  �لعمل  ع���ودة  �إىل 

�ملد�ر�س.

مرتفعة  بطالة  وج���ود  �أن  �ل����وزر�ء  رئي�س  و�أك���د 

ي�ستقبل  بلد  يف  ب��امل��ائ��ة  1ر22  �إىل  ن�سبتها  ت�سل 

معادلة  ه��ي  و�ف��د  عامل  �أل��ف   200 و  مليون  نحو 

متناق�سة تتطلب �إيجاد حلول لها.

�مل�����س��اع��ي��د عن  وحت����دث حم��اف��ظ م��ع��ان في�سل 

معان  و��ستقبال  �الأردن��ي��ة  �ل��دول��ة  تاأ�سي�س  ب��د�ي��ات 

للملك �ملوؤ�س�س، حيث كانت نقطة �نطاق لتحرير 

على  م��وؤك��ًد�  �لها�سميني،  بقيادة  و�الإن�����س��ان  �الأر����س 

دوره�����م يف �ل��ت��اأ���س��ي�����س الن��ط��اق��ة �ل��ت��ح��ري��ر وب��ن��اء 

يف  �لتنموية  �ملنجز�ت  �أب��رز  ��ستعر�س  كما  �ل��دول��ة، 

حمافظة معان و�لتي حتققت يف عهد جالة �مللك 

عبد�هلل �لثاين .

معان  حمافظة  جمل�س  رئي�س  ق��دم  جهته،  م��ن 

�لتي  �لعامة  �ملطالب  م��ن  ع���دًد�  �لنعيمات  حممود 

و�أبرزها؛  �ملحافظة وباديتها  تهم مناطق عديدة يف 

بامل�سوؤولية  �اللتز�م  نحو  �لكربى  �ل�سركات  توجيه 

و�الإ����س���ر�ع  �مل��ح��ل��ي��ة،  �ملجتمعات  خل��دم��ة  �ملجتمعية 

�ل�سماء،  و�ل��غ��دد  �ل�سكري  م��رك��ز  م�����س��روع  بتنفيذ 

وحت�سني  �لامركزية،  جمال�س  خم�س�سات  ورف��ع 

خدمات �ل�سرف �ل�سحي يف معان وتو�سيع نطاقها، 

ومتابعة م�سروع �مليناء �لربي �ملقرح �سابًقا، وتعزيز 

يف  �ل�سحية  �ملر�فق  يف  �ل�سحية  �خلدمات  م�ستوى 

�ملحافظة.

�أع�����س��اء جمل�س �لامركزية  وحت��دث ع��دد م��ن 

ملحافظة معان حول �لعديد من �ملطالب �الإ�سافية 

�أر��سي �ل�سارع  ومن �سمنها؛ تغيري �سفة ��ستعمال 

�إج�������ر�ء�ت  وت�����س��ه��ي��ل  م��و���س��ى  و�دي  يف  �ل�����س��ي��اح��ي 

�ال�ستثمار فيها، و�إن�ساء ق�سر للموؤمتر�ت يف �لبر�، 

�مل���وق���ع �الأث������ري، وت�سجيل  �ل��ع��م��ل د�خ����ل  وت��ن��ظ��ي��م 

على  �ل��و�ق��ع��ة  �حل�سينية  ب��ل��و�ء  �مل��ح��م��دي��ة  �أر�����س���ي 

�ل�����س��ح��ر�وي، وح��ل �الإ���س��ك��ال��ي��ة �لتنموية  �ل��ط��ري��ق 

ق�ساء  وترفيع  �سيحون،  �أم  مبنطقة  و�ل�سياحية 

�مل��ري��غ��ة �إىل ل�����و�ء، و�ل��ت�����س��ري��ع يف �إج�������ر�ء�ت ط��رح 

و�إع��ادة  �لبر�،  �ملد�ر�س يف  وتنفيذ عطاء�ت  و�إحالة 

تر�سيم حدود لو�ء �لبر�، �إىل جانب حت�سني �لو�قع 

�ل�سياحي و�خلدمي يف لو�ء �ل�سوبك.

�لعديد  معان  حمافظة  بلديات  روؤ���س��اء  وناق�س 

مياه  �سبكة  توفري  و�أب��رزه��ا،  �ملطالب �خلدمية  من 

�ل�سوبك  طريق  م�سروع  و��ستكمال  �لثغرة،  ملنطقة 

�ل��ن��ظ��ر مب��ع��اي��ري ت�سنيف  و�إع�������ادة  ك����م،   8 ب���ط���ول 

�لكهرباء  خدمات  و�إي�سال  �ل�سوبك،  د�خل  �مل�ساريع 

�أر��سي �خلزينة  �أقيمت على  �لتي  �ملنازل  �إىل  و�مل��اء 

يف �جلفر و�ملحمدية و�أذرح، وتوفري بئر ماء لبلدية 

بلدية  �إىل  �ل�سيدية  مثلث  ق��ري��ة  و���س��م  �ل�����س��وب��ك، 

يف  وت�سغيلها  �الآب����ار  بع�س  ت��اأه��ي��ل  و�إع����ادة  �جل��ف��ر، 

�جلفر و�ملحمدية ودالغة، وحت�سني �لو�قع �ل�سحي 

مبنطقة �جلفر و�حل�سينية، ودعم �أ�سحاب �ملو��سي 

يف �ل��ب��ادي��ة �جل��ن��وب��ي��ة وت��وف��ري م�����س��ادر م��ي��اه لهم، 

�لفئة،  تلك  ل��دى  �مل��ال��ي��ة  �ل��ق��رو���س  هيكلة  و�إع����ادة 

�ل�سروط �لازمة جلذب �ال�ستثمار ملنطقة  وتهيئة 

معان �لتنموية، ومد و�سلة من خط �لغاز �لطبيعي 

من  �مل��زي��د  ج��ذب  يف  �ست�سهم  و�ل��ت��ي  �ملنطقة  لتلك 

�ال�ستثمار�ت �ل�سناعية.

وحت����دث ع���دد م���ن مم��ث��ل��ي م��وؤ���س�����س��ات �ملجتمع 

�ملدين و�لوجهاء حول عدد من �لتحديات �لتنموية، 

�أب��رزه��ا؛  وطالبو� بتوفري ع��دد من �خل��دم��ات وم��ن 

حت�سني �خلدمات �ل�سحية يف م�ست�سفيات �ملحافظة 

وم��ر�ف��ق��ه��ا �ل�����س��ح��ي��ة، وحت�����س��ني خ���دم���ات �ل��ب��ن��ي��ة 

�لتحتية ملد�ر�س �لبر�، و�إعادة �إحياء �سندوق تنمية 

�خلدمات  وتعزيز  م��ع��ان،  بلدية  ودع��م  �ملحافظات، 

�الر����س��ي  و��ست�ساح  �لل�سن  و�ب���و  �مل��ري��غ��ة  ملناطق 

�ل���زر�ع���ي���ة، وزي������ادة �اله��ت��م��ام ب��ال��ق��ط��اع �ل��ت��ع��اوين 

متلك  ���س��روط  وت�سهيل  ودع��م��ه،  م��ع��ان  مبحافظة 

ودع��م  �ل��ب��ر�،  يف  و�ل�����س��رك��ات  للموؤ�س�سات  �الر�����س 

للتخفيف من �سائقتها  جامعة �حل�سني بن طال 

�ملالية، وتوزيع �الر��سي على مو�طني معان �سمن 

ح���دود �ل��ب��ل��دي��ة، وح���ل �ال���س��ك��ال��ي��ات �ل��ق��ائ��م��ة ل��دى 

موظفي �سركة �لعقبة لل�سكك �حلديدية وت�سويب 

�و����س���اع���ه���م، وحت���وي���ل جم��م��ع ���س��م��و �الأم������رية هيا 

�لريا�سي �ىل مدينة ريا�سية، و�الإ�سهام يف بناء قاعة 

للمتقاعدين �لع�سكريني يف �ل�سوبك.

من جهته، قال نائب رئي�س �لوزر�ء وزير �الإد�رة 

�ملحلية توفيق كري�سان، �إن �أع�ساء �لفريق �حلكومي 

وروؤ����س���اء  �مل��و�ط��ن��ني  م��ط��ال��ب  �إىل جميع  ����س��ت��م��ع��و� 

�لفعاليات  وومثلي  �لامركزية  وجمل�س  �لبلديات 

�ل�سعبية، و�أن �لعمل �سيجري على �إيجاد حلول لها 

�أنه  م��وؤك��ًد�  �ملتاحة،  �الأول��وي��ات و�الإم��ك��ان��ات  بح�سب 

مت دعم 6 بلديات مبحافظة معان مببلغ 5 مليون 

دينار �إ�سافة �إىل زيادة ح�سة �ملحروقات لها لت�سبح 

مليون دينار خال مدة عام، حيث �سي�سهم هذ�   8
ب�سكل  مهماتها  �أد�ء  م��ن  �لبلديات  بتمكني  �ل��دع��م 

�أف�سل.

وقال وزير �ملياه و�لري �ملهند�س حممد �لنجار، �إنه 

�سبكة مياه وم�سدر تزويد وخ��ز�ن مياه  �سيتم توفري 

�أن  جتميعي ملنطقة �لثغرة خال مدة وجيزة، موؤكًد� 

خال  من  �ل�سرب  مبياه  حالًيا  تزويدها  يتم  �لثغرة 

�أ�سار  كما  لها،  �ملياه  خطوط  �إي�سال  حلني  �ل�سهاريج 

�مل��ي��اه مبناطق  م�����س��اري��ع  م��ن  ع���دد  تنفيذ  �أن���ه مت  �إىل 

تلك  �سمن  ومن  �لتزويد،  عملية  لتح�سني  �ملحافظة 

�مل��ن��اط��ق؛ م��ع��ان و�ل���ق���اع و�وه���ي���دة؛ �إذ ت��وف��ر �ل����وز�رة 

حفارتني �سمن نطاق �ملحافظة لهذ� �لغر�س.

وقال وزير �لزر�عة �ملهند�س خالد �حلنيفات، �إن 

�لوز�رة تعمل على تنفيذ عدد من م�ساريع �حل�ساد 

�ملائي �لتي �ست�سهم يف �ال�ستفادة من مياه �الأمطار، 

كما مت �إعادة تاأهيل حمطة �وهيدة �لزر�عية لت�سهم 

كما  �لعمل،  فر�س  وت��وف��ري  �ملحلي  �الن��ت��اج  بتعزيز 

قائًما  ز�ل  ال  ب��االأع��اف  �مل��و����س��ي  ��سحاب  دع��م  �أن 

�آلية �لتحقق الإي�سال  و�أن �لوز�رة تعمل حالًيا وفق 

�خلدمات مل�ستحقيها، كما �سيتم �سمول �الإبل بدعم 

�الأع�����اف خ���ال �ل���ع���ام �مل��ق��ب��ل، �ىل ج��ان��ب ت��وف��ري 

ع���ي���اد�ت ب��ي��ط��ري��ة و�أط����ب����اء ب��ي��ط��ري��ني يف �مل��ن��اط��ق 

�ل��وز�رة  �أن  �ىل  م�سري�  معان،  مبحافظة  �لزر�عية 

50 مليون دينار بدون  �لعام �حلايل  قدمت خال 

فو�ئد لاإقر��س �لزر�عي.

وب����ني وزي����ر �الأ����س���غ���ال �ل��ع��ام��ة �مل��ه��ن��د���س يحيى 

مثلث  ط��ري��ق  م�����س��روع  تنفيذ  �سيتم  �أن����ه  �ل��ك�����س��ب��ي، 

30 مليون  25 كم وبكلفة  �ل�سيدية بطول  �جلفر/ 

معان  �مل�����دورة/  ط��ري��ق  �سمن  �أوىل  كمرحلة  دي��ن��ار 

و�ل���ذي ميتد ب��ط��ول 120 ك��م، كما �أو���س��ح ب��اأن��ه مت 

�إجناز 2 كم من طريق �ل�سوبك كمرحلة �أوىل و�سيتم 

يف �ملرحلة �ملقبلة ��ستكمال 6 كم من �لطريق.
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رع���ى رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �الأرك������ان �مل�����س��رك��ة �ل��ل��و�ء 

�خلمي�س،  �أم�����س  �حلنيطي،  �أح��م��د  يو�سف  �ل��رك��ن 

��ستاد  يف   2/2022 �مل��ع��رك��ة  لياقة  دورة  تخريج 

�لقو�ت �مل�سلحة، مب�ساركة عدد من �سباط و�سباط 

�مل�سلحة  �لقو�ت  �سنوف  خمتلف  من  و�أف���ر�د  �سف 

�الأردنية– �جلي�س �لعربي ودولة �المار�ت �لعربية 

مدير  و���س��ول��ه  ل���دى  ��ستقباله  يف  وك���ان  �مل��ت��ح��دة، 

رعد  �ل��رك��ن  �لعقيد  �لع�سكري  �لريا�سي  �الحت���اد 

�لعمايرة، وعدد من كبار �سباط �لقو�ت �مل�سلحة.

و��ستمع �للو�ء �لركن �حلنيطي �إىل �إيجاز قدمه 

رئي�س �سعبة �لتدريب و�لن�ساطات �لريا�سية �ملقدم 

حممود �جلنيني حتدث فيه عن �ملو��سيع �لنظرية 

و�لعملية �لتي ��ستملتها �لدورة.

و�أكد رئي�س هيئة �الأركان �مل�سركة �أهمية �إعد�د 

كبرية  �أهمية  له  ملا  بدنياً  �مل�سلحة  �لقو�ت  مرتبات 

�ملعنوية  �حلالة  ورف��ع  �لفردية  مهار�تهم  تنمية  يف 

و�لنف�سية و�حلفاظ على �جلاهزية �لقتالية الأفر�د 

�لقو�ت �مل�سلحة.

و����س��ت��م��ل��ت �ل��������دورة، �ل���ت���ي ����س��ت��م��رت ث��م��ان��ي��ة 

�ل���ت���ي تت�سمن  �ل���ك���اردي���و  �أ���س��اب��ي��ع ع��ل��ى مت���اري���ن 

ومتارين  �ل�سويدية  و�لتمارين  و�ل�سباحة  �جل��ري 

�الآي�����روب�����ي�����ك ومت�����اري�����ن �حل�����و�ج�����ز �ل��ع�����س��ك��ري��ة 

متارين  �إىل  �إ�سافًة  �ملختلفة،  �لبدنية  و�لتمرينات 

�لكرو�س فيت ممثلًة باجلري و�لعقلة ورفع �الثقال 

و�لتمارين �ل�سويدية ومتارين �لكتل بيل.

�لكا�ستانك�س،  مت��اري��ن  �ل����دورة  ت�سمنت  كما 

كتلة  لبناء  �جل�سم  وزن  ��ستخد�م  عن  عبارة  وه��ي 

ع�����س��ل��ي��ة، ب��ح��ي��ث ت��ع��م��ل جم��م��وع��ة �ل��ع�����س��ات مع 

بع�سها �لبع�س بن�سب متفاوتة يف وقت و�حد، ومن 

�لدفع و�ل�سحب و�جلذع، فيما  �لتمارين  �أبرز هذه 

�أما  �لريا�سية،  �أدو�ت��ه��ا  �أه��م  و�مل��ت��و�زي  �لعقلة  تعد 

�ل�سدة  عالية  مت��اري��ن  تعترب  فهي  �لهيت  مت��اري��ن 

بن�سبة ت�سل من )100 – 90( %.

وتهدف هذه �لتمارين �إىل تقوية ع�سلة �لقلب 

بالدم  �ل�سكر  وتنظيم  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت  وح��رق 

وحت�سني  �جل�سم،  د�خ��ل  �الأك�سجني  حجم  وزي���ادة 

 VO2 MAX �الأد�ء و�ل�سرعة وزيادة معدل �ل�

وهو �حلد �الأق�سى ال�ستهاك �الأك�سجني، و�إنقا�س 

�أد�ء  �ل��وزن ورف��ع معدالت ح��رق �ل��ده��ون وحت�سني 

�لقلب.

و�لتقى �للو�ء �لركن �حلنيطي بتاميذ �لدورة 

�الأع��ل��ى،  �لقائد  جالة  وحمبة  حتيات  لهم  ونقل 

بها  يتميز  �لتي  �لبدنية  �للياقة  مب�ستوى  م�سيد�ً 

و�جل��ه��ود  �ل��ع��ال��ي��ة،  ومعنوياتهم  �ل����دورة  منت�سبو 

�لكبرية �ملبذولة من قبل �جلهاز �لتدريبي لاحتاد 

�لريا�سي �لع�سكري.

ويف نهاية �لتخريج، �سّلم �للو�ء �لركن �حلنيطي 

مل�سارك من دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ل�سقيقة،  درعاً 

ك��م��ا ���س��ّل��م م���دي���ر �الحت������اد �ل��ري��ا���س��ي �ل��ع�����س��ك��ري 

�ل�سهاد�ت على �خلريجني.

الفيلم األردني بيت سلمى يشارك بأيام سينما المرأة العربية في السويد

رئيس الوزراء يزور معان ويلتقي وجهاء وفعاليات شعبية 
ورسمية في المحافظة

الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة لياقة المعركة
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وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ت��ط��ل��ق 

العلمي الأحد املقبل

م���ن�������ص���ة �إل�����ك�����رون�����ي�����ة ل������إج�����اب�����ة ع��ن 

ال��ق��ب��ول  ال��ط��ل��ب��ة ح���ول عملية  ا���س��ت��ف�����س��ارات 

املوحد للعام اجلامعي احلايل.

مدير  العالمي  والناطق  امل�ست�سار  وقال 

وحدة تن�سيق القبول املوحد مهند اخلطيب 

اأم�س اخلمي�س، اإن ال�ستف�سارات عرب املن�سة 

https://rce.( ال����راب����ط  خ����الل  م���ن 

 )mohe .gov .jo/QEnquiry

���س��ت��ك��ون م��ت��اح��ة ل���س��ت��ف�����س��ارات ال��ط��ل��ب��ة من 

ال��ت��ا���س��ع��ة ���س��ب��اح��ا وح��ت��ى ال�����س��اد���س��ة م�����س��اًء، 

مو�سحا انه �سيتم اإجابة الطالب خالل 24 

�ساعة كحد اأق�سى .

وذويهم  للطلبة  دع��وت��ه  اخلطيب  وج��دد 

اىل ع��دم احل�سور اإىل ح��رم ال���وزارة، خا�سة 

ال��ق��اط��ن��ن خ����ارج ال��ع��ا���س��م��ة، ح��ي��ث ميكنهم 

ال���س��ت��ف�����س��ار م���ن خ���الل امل��ن�����س��ة، وم��ن�����س��ات 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ال��ر���س��م��ي��ة اخل��ا���س��ة 

وتويرت”  ب�������وك،  “في�س  ع���ل���ى  ب������ال������وزارة 

ل��الط��الع ع��ل��ى جميع الإع���الن���ات ال��ت��ي يتم 

ن�سرها تباعا.
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ب��ح��ث م���دي���ر ع����ام م��وؤ���س�����س��ة الق���را����س 

اأم�س  ال��دوج��ان،  حممد  املهند�س  ال��زراع��ي 

الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  م��ع  اخلمي�س، 

العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي حممد 

التعاون بن  اأوجه  املرافق  والوفد  املزروعي 

اجلانبن.

وا����س���ت���ع���ر����س دوج�������ان ال�������دور ال����ري����ادي 

ورف��ع  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  ب��دع��م  للموؤ�س�سة 

كفاءته باعتباره قطاعا ا�سرتاتيجيا ودورها 

يف دع���م امل�����س��اري��ع ال��ري��ادي��ة وال��ن��وع��ي��ة ذات 

تكثيف  يف  ت�ساهم  وال��ت��ي  امل�����س��اف��ة  القيمة 

احلديثة  والتقنيات  التكنولوجيا  ا�ستخدام 

واملتطورة، واإدخال اأمناط زراعية توؤدي اىل 

اأك��رب  وت��اأم��ن  امل��زارع��ن  على  الكلف  تقليل 

قدر ممكن من الأمن الغذائي.

بت�سميم  ت���ق���وم  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  واو�����س����ح 

العديد م��ن امل��ب��ادرات واخل��ط��ط وال��ربام��ج 

اىل  تهدف  زراعية  اأن�سطة  لعمل  الطموحة 

اأهمية  م��وؤك��دا  امل���رج���وة،  الأه�����داف  حتقيق 

القطاع  على  وانعكا�سه  الهيئة  مع  التعاون 

الزراعي.

من جانبه، عر�س املزروعي لآلية تطوير 

خالل  م��ن  والهيئة  املوؤ�س�سة  ب��ن  ال��ع��الق��ة 

م�سيدا  ال�ستثمار،  وف��ر���س  التمويل  زي���ادة 

ب����دور امل��وؤ���س�����س��ة يف ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��زراع��ة 

وخدمة املزارعن والتمويل الريفي.
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رف���������س جم���ل�������س حم���اف���ظ���ة ال���ع���ا����س���م���ة، 

خ����الل اج��ت��م��اع��ه اأم�������س اخل��م��ي�����س، اخل��ط��ة 

وامل�ساريع  الحتياجات  ودليل  ال�سرتاتيجية 

اخل���دم���ي���ة وال���ت���ن���م���وي���ة امل���ق���رتح���ة مل��ح��اف��ظ��ة 

العا�سمة لالأعوام )2023-2027).

وج�����رى خ����الل اجل��ل�����س��ة، رف�������س اخل��ط��ة 

تلبي  ل  “كونها  املجل�س؛  اأع�ساء  غالبية  من 

و�سعت  التي  واملقرتحات  املرجوة  الطموحات 

التنمية  مب��وا���س��ي��ع  يتعلق  م��ا  �سيما  ���س��اب��ق��ا، 

بالإ�سافة  العا�سمة،  مناطق  جلميع  ال�ساملة 

ع��ل��ى ح���دة، ولي�س  �سنة  ل��ك��ل  ع��م��ل خ��ط��ة  اإىل 

اأمور  ي�ستجد من  ملا  نظرا  �سنوات مقبلة،  ل�4 

ومتطلبات مقبلة«.

املهند�س  امل��ح��اف��ظ��ة،  جمل�س  رئي�س  وق���ال 

اأحمد العبدلالت اإن رف�س املوازنة جاء خالل 

الجتماع الذي عقد لتو�سيح ما ورد باخلطة 

اق��رتاح��ات  م��ع  وال��ت��ي مل تتماهى  وال��دل��ي��ل، 

والتي  العا�سمة،  مناطق  ممثلي  واحتياجات 

املطلوب  بال�سكل  م�سكالتهم  ح��ل  على  تعمل 

واملبا�سر.

الج���ت���م���اع  اأن  اإىل  ال���ع���ب���دل���الت  واأ������س�����ار 

امل�سوؤولن  م��ن  ع��دد  بح�سور  �سيكون  املقبل 

لالأ�سباب  ق��رب  ع��ن  لال�ستماع  احل��ك��وم��ي��ن؛ 

الرئي�سية يف رف�س اخلطة، بالإ�سافة اإىل طرح 

اأكرب  ب�سكل  والتن�سيق  والحتياجات  امل�ساكل 

لعمل امل�سروعات التنموية التي ت�ستفيد منها 

ب�سكل  العا�سمة  �سكان  من  الأو�سع  ال�سريحة 

مبا�سر ومبا يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.

  االنباط – عمان 

ال�سندوق  يف  والح�سان  ال��رب  حملة  تنظم 

)جهد(،  الب�سرية  للتنمية  الها�سمي  الردين 

ال���ي���وم اجل��م��ع��ة ي���وم���ا ط��ب��ي��ا جم��ان��ي��ا �سمن 

مبحافظة  القاد�سية  يف  ���س��ف��اء،  مل�سة  ب��رن��ام��ج 

الطفيلة.

ينظم  ال��ذي  الطبي،  اليوم  فعاليات  وتبداأ 

وبالتن�سيق  الردن  اأوراجن  �سركة  م��ن  ب��دع��م 

مع مركز المرية ب�سمة للتنمية يف الطفيلة، 

مدر�سة  يف  �سباحا  والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة 

القاد�سية الثانوية للبنات.

وت�ستمل فعاليات اليوم الطبي، على تقدمي 

خدمات طبية ا�ست�سارية وعالجية للمراجعن 

والقلب،  الباطنية  تخ�س�سات،  يف  املنطقة  يف 

والأط��ف��ال،  وال��ع��ي��ون،  والن�سائية،  وال�سكري، 

والأ�����س����ن����ان،  واحل����ن����ج����رة،  والأذن  والأن���������ف 

والروماتيزم  والعظام  وال�سدرية،  واجللدية، 

واملفا�سل.

خمت�س  طبي  فريق  الفعالية  يف  وي�سارك 

م��ن متطوعي احل��م��ل��ة، وامل��راك��ز وامل��خ��ت��ربات 

من  وف��ري��ق  املخت�سن،  وال�����س��ي��ادل��ة  الطبية 

امل��ت��ط��وع��ن م���ن ال��ل��ج��ان ال�����س��ب��اب��ي��ة مل�����س��اع��دة 

املر�سى.

التعليم العالي تطلق منصة لالجابة 
عن استفسارات الطلبة 

بحث التعاون بين االقراض الزراعي 
والهيئة العربية لالستثمار

مجلس العاصمة يرفض الخطة 
االستراتيجة ودليل االحتياجات 

لألعوام 2027-2022

يوم طبي مجاني لحملة
 البر واالحسان في قادسية 

الطفيلة اليوم 
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  االنباط – عمان 

نظمت وح��دة الإن��ت��اج الأن��ظ��ف، التابعة 

يف  امل��ن��اخ��ي  والتغيري  والبيئة  امل��ي��اه  مل��رك��ز 

توعوية  جل�سات  امللكية،  العلمية  اجلمعية 

ح�����ول م�������س���روع ال��ت��خ��ل�����س م����ن م���رّك���ب���ات 

اإرب��د  مبحافظات  ال��ده��ان��ات  يف  الر�سا�س 

والزرقاء ومادبا.

وق���ال���ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة، يف 

هدفت  اجلل�سات  اإن  اخلمي�س،  اأم�س  بيان 

مراحله  وع��ر���س  بامل�سروع،  التعريف  اإىل 

ال�سحية  وامل��خ��اط��ر  ون��ت��ائ��ج��ه،  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ملركبات الر�سا�س على ال�سحة العامة.

وناق�ست اجلل�سات دور اجلهات الرقابية 

املحتوية  الدهانات  ا�ستخدام  من  احلد  يف 

الت�سريعات  و�سن  الر�سا�س،  على مرّكبات 

ا�ستريادها  منع  �سيما  ل  ب��ذل��ك،  املتعلقة 

وتداولها.

املُحتملة  الآث����ار  اجلمعية  ف��ري��ق  وب���ن 

العامة،  ال�سحة  على  الر�سا�س  ملركبات 

بيع  وجت�����ار  الإ����س���ك���ان���ات  اأ����س���ح���اب  ودور 

الدهانات واملواطنن يف احلد من ا�ستخدام 

مركبات  على  املحتوية  الدهانات  وت���داول 

الر�سا�س.

اأن��ه  اإىل  بيانها،  يف  اجلمعية،  واأ����س���ارت 

وم����ن خ����الل امل�������س���روع ال�����ذي ا���س��ت��م��ر ل�3 

املتحدة  الأمم  برنامج  م��ن  ب��دع��م  �سنوات 

وبالتعاون مع مركز   ،)UNEP( للبيئة

الإن��ت��اج الأن��ظ��ف يف ب��ل��غ��راد، ج��رى تقدمي 

الدعم ل�3 �سركات حملية تعمل يف �سناعة 

اإعداد �سيغ كيميائية  الدهانات من خالل 

وت��راك��ي��ب حم����ددة يف ���س��ن��اع��ة ال��ده��ان��ات 

توؤثر  ول  ال��ر���س��ا���س،  م��رك��ب��ات  م��ن  تخلو 

على نوعية املُنتج.

وبينت اأن وحدة الإنتاج الأنظف اأ�سدرت 

العربية  ال��ل��غ��ة  اإىل  م��رتج��ًم��ا  ف��ن��ًي��ا  دل��ي��اًل 

حول اإعادة �سياغة الدهانات املحتوية على 

املتاحة له يف  والبدائل  الر�سا�س  مركبات 

الدهانات، وهو متاح على الإنرتنت جماًنا 

جلميع املهتمن.

حكومية  ج��ه��ات  اجلل�سات  يف  و���س��ارك��ت 

واأه���ل���ي���ة مم���ث���ل���ًة ع����ن ق���ط���اع���ات ال�����س��ح��ة 

والعمل  والزارعة  والبيئة  واملياه  والتعليم 

والأ�����س����غ����ال وال����دف����اع امل�����دين واجل���م���ارك 

والأوق�������������اف وال����ب����ل����دي����ات وامل����وا�����س����ف����ات 

وامل��ق��اي��ي�����س، وع����دد م��ن اجل��ه��ات اخل��ا���س��ة 

وامل���وؤ����س�������س���ات غ���ري احل��ك��وم��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع 

املدين.
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التا�سع  اختيار  اإن  الثقافة  وزارة  ق��ال��ت 

يوماً  ع��ام  ك��ل  اأي��ل��ول  �سهر  م��ن  والع�سرين 

وط��ن��ي��اً ل��ل��ق��راءة ي��ع��د ال��ت��ف��ات��ة واع���ي���ة من 

ل��دوره��ا  ال��ق��راءة  م��ك��ان��ة  لتعزيز  احل��ك��وم��ة 

يف ت���ع���زي���ز امل���ع���رف���ة وال���ث���ق���اف���ة وال��ت��ن��م��ي��ة 

امل�ستدامة.

اخلمي�س  اأم�س  بيان  الوزارة يف  واأ�سافت 

ان هذا الختيار جاء نتيجة جلهود تراكمية 

عبد  موؤ�س�سة  مثل  الوطنية  املوؤ�س�سات  من 

احلميد �سومان كنهج ثقايف اجتماعي تلتزم 

اإعالء  اأن  اىل  م�سرية  الدولة،  موؤ�س�سات  به 

اإىل  يحتاج  املجتمع  اأفراد  بن  القراءة  �ساأن 

وم�����س��ادر  ال��ك��ت��اب  ل��ت��وف��ري  اجل��ه��ود  ت�سافر 

املعرفة.

للح�سارات  اأ�س�ست  ال��ق��راءة  اأن  واأك����دت 

الب�سرية  ���س��ر رف���اه ورق���ي  الإن�����س��ان��ي��ة وه��ي 

وال��������ث��������ورات ال���ع���ل���م���ي���ة وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 

ال��رتاث  لنقل  ال�سبيل  وه��ي  واملعلوماتية، 

وت�سكيل  و���س��ردي��ت��ه،  والإن�������س���اين  ال��وط��ن��ي 

ال�سلوك احل�ساري والرتبوي والإن�ساين.

ت��رب��ي��ة  اإىل  ب��ي��ان��ه��ا  يف  ال��������وزارة  ودع�����ت 

الع�سر من خالل  لغة  مواكبة  على  الطفل 

���س��ع��ف  اأن  اإىل  لف���ت���ة  ال�����ق�����راءة،  ت���ط���وي���ر 

القراءة يف�سي اإىل تراجع احلالة الثقافية 

وامل��ع��رف��ي��ة والإن���ت���اج���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة وي��ف��وت 

الوطن ب�سبب  اقت�سادية مهمة على  فر�سة 

اأحد القطاعات الرئي�سة يف الأ�سواق  اإهمال 

احلديثة التي تعنى باقت�سادات املعرفة.

����س���ب���اق���ة يف  ك����ان����ت  اأن����ه����ا  اإىل  واأ�������س������ارت 

ت��ع��زي��ز ع���ادة ال���ق���راءة م��ن خ���الل ب��راجم��ه��ا 

واإ�����س����دارات����ه����ا امل���ت���ن���وع���ة، ���س��ي��م��ا امل���ج���الت 

الدورية يف املعارف والفنون املختلفة، ومنها 

ل���الأط���ف���ال، وم�����س��روع مكتبة  و����س���ام  جم��ل��ة 

ومن�سة”  والن�سر،  الدعم  وبرامج  الأ���س��رة، 

ال��ك��ت��ب  وم���ع���ار����س  الإل���ك���رتون���ي���ة،  الكتبا” 

التفاعلي،  ال��ك��ت��اب  وم��ع��ر���س  املحافظات  يف 

املختلفة. والإبداعية  الثقافية  وامل�سابقات 

واأكدت �سعيها من خالل م�سروعاتها اإىل 

)الرتبية  ال���وزارات  من  ع��دد  مع  الت�سبيك 

ال�سباب(،  ووزارة  العايل  والتعليم  والتعليم 

والقطاع  واجلامعات  الر�سمية  واملوؤ�س�سات 

اخل���ا����س، وال��ه��ي��ئ��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، وامل��ج��ت��م��ع 

امل����دين ل��ل��ت��ع��اون وال��ت�����س��ارك��ي��ة يف ع���دد من 

وروابط  القراءة  واأندية  واملبادرات  امل�ساريع 

ع��ادة  تنمي  التي  املعرفة  ومن�سات  الكتاب 

القراءة وتوطنها يف املجتمع.
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يف  لها  مداخلة  خالل  النجار  هيفاء  الثقافة  وزي��رة  قالت 

موؤمتر اليون�سكو الذي يعقد يف املك�سيك؛ اإن الف�سل يف ق�سة 

يعود  كافة  امل�ستويات  على  وجناحه  املُلهمة  الأردين  النجاح 

ا�ستقراء  على  وق��درت��ه  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  حلكمة 

امل�ستقبل �سمن فهم عميق للتحديات.

�سمو  عهده  وويل  امللك  جاللة  عمل  اىل  النجار  واأ���س��ارت 

ق��لَّ نظريها  ب��وح��دٍة  �سعبه  ع��ب��داهلل، مع  بن  الم��ري احل�سن 

وروؤيٍة م�سرتكة حول التعليم والثقافة والأمن الغذائي.

اخلمي�س،  اأم�����س  ال��ث��ق��اف��ة  ل�����وزارة  �سحفي  ل��ب��ي��ان  ووف��ق��ا 

“موؤمتر  عنوان  حتت  عقد  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  يف  النجار  اأ�سافت 

امل�ستدامة”  والتنمية  الثقافية  لل�سيا�سات  العاملي  اليون�سكو 

)موندياكولت( 2022، ومت فيه توزيع )ر�سالة عمان( بعدد 

من اللغات احلية، اإن “القت�ساد وال�سيا�سة والريادة والإبداع 

طاقات  على  يبنى  تفاعلي  ت�ساركي  تكاملي  منهج  �سمن  هي 

الأردن و���س��ع��ب��ه ال��ك��ام��ن��ة ب��ال��رغ��م م��ن ق��درات��ه الق��ت�����س��ادي��ة 

املحدودة على التحول وال�ستدامة وعلى كل امل�ستويات«.

غ��دا،  فعالياته  ي�ستكمل  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  يف  النجار  واأك���دت 

ران��ي��ا  للملكة  ال��ك��ب��ري  ب��ال��دور  وال��ع��امل  الأردن  ن�����س��اء  اع��ت��زاز 

العبداهلل يف متكن الإن�سان واملراأة ب�سكل خا�س ليبقى الأردن 

وال�سالم  بالأمن  يت�سل  ما  كل  يف  العامل  مع  �سركاء  و�سعبه 

خالل  من  ال�سعوب  جلميع  احلياة  بجودة  والرت��ق��اء  العاملي 

املحبة  وقيم  والإبداع  والريادة  النقدي  والعقل  التنوع  ثقافة 

واجلمال. وال�سفافية 

ي�سار اإىل اأن وزيرة الثقافة هيفاء النجار هي الوحيدة من 

املنطقة العربية التي األقت كلمة رئي�سة �سمن حماور املوؤمتر 

العاملي عن “الرتاث والتنوع الثقايف يف الأزمات«.

االنباط - عمان

ان���ط���ل���ق���ت الأرب������ع������اء يف امل����رك����ز ال���ث���ق���ايف 

من  العا�سرة  ال���دورة  فعاليات  بعمان،  امللكي 

الأردن الدويل لالأفالم” ، والتي  “مهرجان 
ت�ستمر حتى الثاين من ال�سهر املقبل.

ال�سباب وزير  راع��ي احلفل، وزي��ر  واأع���رب 

ال��ث��ق��اف��ة ب��ال��وك��ال��ة حم��م��د ال��ن��اب��ل�����س��ي، عن 

اعتزازه بالإجنازات الثقافية الأردنية، مثمنا 

الراحلن  الفنانن  بتكرمي  امل��ه��رج��ان  لفتة 

ال������ذي اأ����س���ه���م���وا ب���رف���د ال�����ذاك�����رة الأردن����ي����ة 

باأعمالهم الفنية، والتي تعرب عن جيل كامل 

الأردن  م�ستقبل  يحملون  الذين  ال�سباب  من 

على اأكتافهم.

وا���س��ت��ه��ل ح��ف��ل الف���ت���ت���اح، ال�����ذي ق��دم��ت��ه 

الفنانة دلل فيا�س، بعر�س فيلم توثيقي عن 

فيما  للمهرجان،  العا�سرة  الدورة  حت�سريات 

مت ا�ستعادة اأثر الفنانن املكرمن الراحلن: 

امل�سيني، داوود جالجل وه�سام هنيدي،  نبيل 

من خالل مادة فيلمية ا�سرتجعت ح�سورهم 

يف الدراما الأردنية، كما عر�س يف احلفل اأخر 

م�ساهد الفنان داوود جالجل التي �سورها يف 

م�سل�سل “�سام و�ساهه” قبل وفاته باأيام.

وزارة  ع��ام  اأم��ن  بح�سور  النابل�سي  وك��رم 

ال��ث��ق��اف��ة ه����زاع ال������رباري، ون��ق��ي��ب ال��ف��ن��ان��ن 

الأردن���ي���ن حم��م��د ي��و���س��ف ال��ع��ب��ادي، وم��دي��ر 

م��دي��ري��ة امل�����س��رح وال��ف��ن��ون ال��ب�����س��ري��ة مدير 

املهرجان عبد الكرمي اجلراح، اأ�سماء الفنانن 

الراحلن وت�سلمها عنهم ذووهم.

ك��م��ا مت ت��ك��رمي جل��ن��ة حت��ك��ي��م امل��ه��رج��ان، 

امل��ك��ون��ة م��ن امل��خ��رج امل�����س��ري خ���ريي ب�����س��ارة، 

وال���دك���ت���ور ع���ام���ر غ���راي���ب���ة وال���دك���ت���ور علي 

الفنانن  امل��ه��رج��ان،  �سرف  و�سيفي  ربيعات، 

العراقين جواد ال�سكرجي والء جنم.

عرو�س  �سمن  امل��ه��رج��ان  جمهور  و�ساهد 

 : ه�����ي  الف���������الم  م�����ن  ب����اق����ة  الأول،  ال�����ي�����وم 

“الدفينة” من الأردن، و”خط يف دائرة” من 
و”الفار�س  ا�سبانيا،  من  و”امييليا”  م�سر، 

ت��ت��ن��اف�����س  ح���ي���ث  اأوك�����ران�����ي�����ا،  م����ن  الأخري” 

امل��ه��رج��ان، فيما ع��ر���س فيلمي  ع��ل��ى ج��وائ��ز 

“عالقات القلب” من رو�سيا، و”عندما كنت 
بولندا،  تريد” م��ن  حيثما  تذهب  ���س��غ��رياً.. 

وهما خارج امل�سابقة الر�سمية.

وتال عرو�س الأف��الم، حلقة نقا�س نقدية 

لفيلم “الدفينة” �سيناريو واإخراج رائد عودة 

واأداره��ا  البراهيمي،  حممد  الفنان  وبطولة 

اأحمد  الناقد  الفيلم  طارق حداد وعقب على 

اخلطيب.

بثماين  للظفر  امل�ساركة  الأفالم  وتتناف�س 

متكامل”،  ف��ي��ل��م  “اأف�سل  ل����  مت��ن��ح  ج���وائ���ز 

“اأف�سل  ممثل”،  “اأف�سل  اخراج”،  “اأف�سل 
اإ�ساءة  “اأف�سل  �سيناريو”،  “اأف�سل  ممثلة”، 

“اأف�سل  و  مونتاج”  “اأف�سل  وت�سوير”، 

مو�سيقا ت�سويرية«.

وت���ت���وا����س���ل ف���ع���ال���ي���ات امل����ه����رج����ان م�����س��اء 

الأف���الم  م��ن  �سبعة  بعر�س  اخلمي�س،  ال��ي��وم 

“ادارة  ع��م��ل  ور����س���ة  اىل  ا���س��اف��ة  امل�����س��ارك��ة، 

ه��زاع  الفنان  ب��اإ���س��راف  ال�سينمائي”،  الن��ت��اج 

الربماوي، كما تقام ندوة “ال�سينما واحلياة” 

مب�ساركة الفنانن العراقين جواد ال�سكرجي 

واآلء جنم.

جلسات توعوية للتخلص من مرّكبات الرصاص في الدهانات

وزارة الثقافة: اليوم الوطني للقراءة تعزيز للمعرفة 
والتنمية المستدامة

النجار تعرض في مؤتمر اليونسكو لقصة نجاح األردن

انطالق فعاليات مهرجان األردن الدولي لألفالم
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  اجلمعة   30    /  9   / 2022  

  االنباط – عمان 

وع���م���ان،  االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����س  اأك�����د 

ال�سناعة  ����س���ادرات  اأن  اجل��غ��ب��ري،  ف��ت��ح��ي  امل��ه��ن��د���س 

االردنية، ت�سهد منوا الفتا بداأ يظهر جليا منذ بداية 

و�سراكة  كبري  ملكي  بدعم  م�سنودة  احل���ايل،  ال��ع��ام 

حقيقية مع احلكومة.

وقال اجلغبري، يف لقاء �سحفي اأم�س اخلمي�س، اإن 

االأردنية تعي�س حاليا فرتة مريحة كونها  ال�سناعة 

ال��ث��اين،  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  حتظى باهتمام م��ن ج��ال��ة 

ودعم ر�سمي، مّكنها من تعزيز مكانتها الت�سديرية، 

وباتت ت�سل الأ�سواق ت�سديرية غري تقليدية.

تعززت  االأردن���ي���ة  �سناعتنا  مكانة  “اأن  وا���س��اف 

جائحة  خال  وا�سح  ب�سكل  وعامليا  واإقليميا  حمليا 

توفري  لعبته يف  ال��ذي  للدور  نظرا  كورونا،  فريو�س 

ال�سلع ال�سرورية لل�سوق املحلية والت�سدير للخارج 

الطبية  امل�ستلزمات  اأو  الغذائية  املنتجات  من  �سواء 

واملعقمات«.

ال�سناعة  ����س���ادرات  ���س��ع��دت  اجل��غ��ب��ري،  وح�����س��ب 

االأردن���ي���ة خ���ال ال��ن�����س��ف االأول م��ن ال��ع��ام احل��ايل 

 3.961 اإىل  لت�سل  باملئة   44 بن�سبة   ،)2022(

م��ل��ي��ار دي���ن���ار، م��ق��اب��ل 2.723 م��ل��ي��ار دي��ن��ار خ��ال 

الفرتة نف�سها من العام املا�سي ))2021.

واأكد اأن ال�سناعة االأردنية بداأ يتوفر لها الكثري 

بدورها  كبري  اإمي��ان  وهناك  الر�سمية،  املمكنات  من 

النمو  ال��وط��ن��ي وحت��ري��ك عجلة  يف دع���م االق��ت�����س��اد 

ت�سل  التي  م�ساهمتها  اإىل  باالإ�سافة  االقت�سادي، 

وتوليد  االجمايل،  املحلي  الناجت  باملئة من   25 اإىل 

فر�س العمل.

ورغم  االأردين  ال�سناعي  اأن  اإىل  اجلغبري  واأ�سار 

تواجهه،  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  ال�سعوبات  م��ن  الكثري 

ويتو�سع  اإنتاجه  عمليات  يطور من  ي��زال  ما  اأن��ه  اإال 

�سيما  وال  ج��دي��دة  منتجات  واإدخ����ال  باال�ستثمارات 

بعد اأزمة جائحة كورونا، م�سريا اإىل عدد كبري من 

ال�سناعة  خل��دم��ة  و�سعت  ال��ت��ي  الر�سمية  املمكنات 

لتحفيز  ال�سادرات  دع��م  برنامج  واأب��رزه��ا  االأردن��ي��ة، 

امل�����س��ان��ع ع��ل��ى زي�����ادة وت��ن��وي��ع ���س��ادرات��ه��ا ل��ل��خ��ارج، 

وت��خ��ف��ي�����س ك��ل��ف ال��ط��اق��ة وال��ت�����س��ه��ي��ات امل��م��ن��وح��ة 

ل��ل��م�����س��ان��ع يف جم���ال ا���س��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة ال��ب��دي��ل��ة، 

الثاثة  بال�سنوات  ال�سريبية  ل��ل��ردي��ات  ب��االإ���س��اف��ة 

وتعزيز  االإن��ت��اج  كلف  بتخفي�س  اأ�سهم  م��ا  االأخ���رية، 

تناف�سية ال�سناعة.

تو�سع  ب����داأت  االأردن���ي���ة  ال�����س��ن��اع��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ح�ستها بال�سوق املحلية، وهناك اإقبال من املواطنني 

التي  ال��ع��ال��ي��ة  ل��ل��ج��ودة  ن��ظ��را  ���س��راء منتجاتها  ع��ل��ى 

االأ�سا�سي  املحرك  هي  �سناعتنا  اأن  موؤكدا  حققتها، 

ل��ل��ن�����س��اط االق���ت�������س���ادي، وامل�����س��اه��م االأك������ر يف حل 

م�سكلتي الفقر والبطالة.

و�سدد على �سرورة امل�سي قدما يف تعزيز ال�سراكة 

ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ودع���م ال��ت��ح��ول ال��ك��ام��ل ال�ستخدام 

بيع  عمليات  وتنظيم  بال�سناعة  ال��ب��دي��ل��ة  ال��ط��اق��ة 

واال�ستمرار  الكرى  التجارية  للمراكز  ال�سناعيني 

يف تطبيق مبداأ املعاملة باملثل مع الدول التي تعرقل 

اأ�سواقها،  اإىل  االأردن��ي��ة  والب�سائع  املنتجات  دخ��ول 

اإجناز  عمليات  وتي�سري  ال�سناعيني  اأعمال  وت�سهيل 

املعامات.

اإجن����ازات خال  اإىل بع�س م��ا حتقق م��ن  واأ���س��ار 

ال�سنوات االأخرية، ومبقدمتها �سرعة فتح القطاعات 

كورونا  جائحة  خ��ال  العمل  ال�ستدامة  ال�سناعية 

وزيادة  امل�ستثمر  بطاقة  اإ�سدار  ا�سرتاطات  وت�سهيل 

ال��دول  مع  باملثل  املعاملة  مبداأ  وتر�سيخ  مميزاتها، 

اإىل  الب�سائع واملنتجات االأردنية  التي تعرقل دخول 

اأ�سواقها.

وم���ن االإجن������ازات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت اأي�����س��ا، بح�سب 

القطاع  ع��ل��ى  ال��دخ��ل  ���س��ري��ب��ة  تخفي�س  اجل��غ��ب��ري، 

قوائم  واإع���داد  باملئة،   14 اإىل   20 م��ن  ال�سناعي 

حملي  بديل  لها  التي  لل�سلع  جمركية  ا�سرت�سادية 

حل��م��اي��ة ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة م��ن االإغ������راق، ب��االإ���س��اف��ة 

ل��ل��ق��اءات وور����س���ات ع��م��ل ون�����س��اط��ات وزي������ارات عمل 

الرتويج  بهدف  اململكة  خ��ارج  احلكومة  القطاع  مع 

تواجهها  عقبات  اأي���ة  وم��ع��اجل��ة  االأردن��ي��ة  لل�سناعة 

باأ�سواق الت�سدير.

الجغبير: الصادرات األردنية تشهد نموا الفتا

األردن يتقدم في مؤشر االبتكار العالمي 3 درجات

وفد خليجي يطلع على التجربة األردنية في مجال المناطق الحرة

األردن يتقدم في مسح األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية
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 3 العاملي  االبتكار  موؤ�سر  يف  االأردن  تقدم 

درج��ات من بني 132 دول��ة، �سملها التقرير 

ت��ق��دم��ا على  78، حم��ق��ق��ا  امل��رت��ب��ة  وج����اء يف 

امل��رت��ب��ة  م���ن  املوؤ�سر”  “خمرجات  حم����وري 

81 عام 2021 اىل املرتبة 78 لهذا العام، 
 79 املرتبة  من  املوؤ�سر”  و”حمور مدخات 

عام 2021 اإىل املرتبة 71«.

وبح�سب املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

جاء  االأردن  مرتبة  حت�سن  ف��اإن  “الوايبو”، 
حمور  وهما  حم��وري��ن،  يف  بالتقدم  مدعوما 

ال�سوق  وتطور  التنظيمية  والبنية  املوؤ�س�سات 

من اأ�سل 7 حماور رئي�سية يف موؤ�سر االبتكار 

وت��غ��ي��ريات  االأداء  حت�سينات  نتيجة  ال��ع��امل��ي 

املتعلقة  املتغريات  يف  االأداء  وحت�سن  النماذج 

بجودة �سوق االئتمان.

والتموين،  والتجارة  ال�سناعة  وزير  وقال 

يعك�س  ال��ت��ق��دم  ه����ذا  اإن  ال�����س��م��ايل،  ي��و���س��ف 

االهتمام احلكومي مبوؤ�سرات االبتكار والعمل 

ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا مب���ا ي��ع��زز اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة 

وزيادة اجلاذبية  االقت�سادي  الو�سع  لتطوير 

اال�ستثمارية للمملكة.

اأم�س اخلمي�س،  ل��ل��وزارة،  بيان  واأ���س��اف يف 

عجلة  دف��ع  عاتقها  على  اأخ���ذت  احلكومة  اأن 

مت  حيث  اأ�سرع،  بوترية  االقت�سادية  التنمية 

لتحديد  االقت�سادي  التحديث  روؤي��َة  اإط��اق 

اال�ستثمارات  جل��ذب  فاعلة  خ��ط��وات  وتنفيذ 

اخلارجية وحتفيز اال�ستثمارات الوطنية من 

واأج��ن��ب��ي  ا�ستثمار حم��ل��ي  م�����س��روع��ات  خ���ال 

العام  القطاعني  ب��ني  لل�سراكة  وم�����س��روع��ات 

واخلا�س وم�سروعات كر.

ن�سب  زي���ادة  ذل��ك يف  م�ساهمة  اىل  واأ���س��ار 

النمو يف الناجت املحلي االإجمايل بحلول عام 

باملئة   5.6 ق��دره  �سنوي  اأ�سا�س  2033 على 
ب��ق��ي��ادة ق��ط��اع��ات واع���دة يف جم��ال اخل��دم��ات 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وال�������س���ن���اع���ات ع���ال���ي���ة ال��ق��ي��م��ة 

والزراعة واالأمن الغذائي، وحتفيز احلكومة 

ل��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار واالب���ت���ك���ار وف��ت��ح اأ����س���واق 

ج��دي��دة ل��ل�����س��ادرات ال��وط��ن��ي��ة، وال�����س��ع��ي اإىل 

اإطاق حلول ريادية ومبتكرة، وتعزيز القدرة 

التناف�سية الت�سديرية لاأردن.

ب���ه وزارة  ال����ذي ت��ق��وم  ال�����دور  واأ����س���ار اىل 

ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن يف جم��ال 

دع��م االب��ت��ك��ارات، من خ��ال امل�ساركة يف عدة 

اخلا�سة  واجلوائز  تدريبية  ودورات  ن�ساطات 

ب���ال���ري���ادة واالب���ت���ك���ار، وت��وق��ي��ع ال��ع��دي��د من 

الإن�ساء  املتخ�س�سة،  اجلهات  مع  االتفاقيات 

مراكز لدعم التكنولوجيا واالبتكار.

ويف ه����ذا ال�������س���ي���اق، ج����رى ال���ي���وم ت��وق��ي��ع 

ات��ف��اق��ي��ة اإن�������س���اء م���راك���ز دع����م ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

واالبتكار مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، 

وذلك ا�ستكمااًل الإن�ساء هذه املراكز يف خمتلف 

مناطق اململكة وبلغ عددها 19 اتفاقية.

�ستوا�سل  احل��ك��وم��ة  اأن  ال�����س��م��ايل  واأك�����د 

جهودها لارتقاء مبنظومة االبتكار ال�ساملة، 

و���س��وال اإىل حت��ق��ي��ق ه��دف��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي 

خال  املبتكرة  ال���دول  م�ساف  يف  ت��ك��ون  ب���اأن 

ال�سنوات املقبلة.

ي�سار اإىل اأن موؤ�سر االبتكار العاملي 2022 

هذا  ع�سرة  اخلام�سة  ن�سخته  ���س��درت  ال���ذي 

العام، ي�سارك يف ن�سره كل من جامعة كورنيل 

)االإن�سياد(  االأعمال  الإدارة  االأوروب��ي  واملعهد 

)الويبو(  الفكرية  للملكية  العاملية  واملنظمة 

اإحدى وكاالت االأمم املتحدة املتخ�س�سة.

عام  منذ  �سنويا  ُين�سر  ال��ذي  املوؤ�سر  وب��ات 

ملديري  بالن�سبة  رئي�سية  قيا�س  اأداة   ،2007
مّمن  وغريهم  ال�سيا�سات  ووا�سعي  االأع��م��ال 

ي����ري����دون االط������اع ع��ل��ى ح���ال���ة االب���ت���ك���ار يف 

ورواد  ال�سيا�سات  وا�سعو  وي�ستخدمه  العامل، 

االأع����م����ال وغ���ريه���م م���ن اأ����س���ح���اب امل�����س��ال��ح 

با�ستمرار لتقييم التقدم املحرز، ويهدف اإىل 

ترتيب القدرات االبتكارية القت�سادات العامل 

ونتائجها، ويقر بدور االبتكار كمحرك للنمو 

واالزده����ار يف امل��ي��دان االق��ت�����س��ادي، واحلاجة 

جم��ال  يف  وا���س��ع  اأف��ق��ي  م��ن��ظ��ور  تطبيق  اإىل 

االبتكار على االقت�سادات املتقدمة والنا�سئة، 

التقليدية  القيا�سات  تتجاوز  واإدراج موؤ�سرات 

لابتكار، مثل م�ستوى البحث والتطوير.

 2022 العاملي  االبتكار  موؤ�سر  وُيح�سب 

املوؤ�سر  ويقي�س  فرعيني،  ملوؤ�سرين  كمتو�سط 

الفرعي ملدخات االبتكار عوامل يف االقت�ساد 

جمموعة  اب��ت��ك��اري��ة  اأن�سطة  ت�سمل  ال��وط��ن��ي 

يف 5 جم����االت، ه��ي امل��وؤ���س�����س��ات، وراأ�����س امل��ال 

وتطور  التحتية،  والبنية  والبحث  الب�سري، 

االأ�سواق، وتطور االأعمال، اأّما املوؤ�سر الفرعي 

ملخرجات االبتكار فيقي�س الدالئل احلقيقية 

ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج االب��ت��ك��ار وت��ن��ق�����س��م ب���دوره���ا اإىل 

والتكنولوجية،  املعرفية  امل��خ��رج��ات  جم��ايل 

واملخرجات االإبداعية.
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ن���ظ���م���ت امل���ج���م���وع���ة امل���ج���م���وع���ة االأردن�����ي�����ة 

للمناطق احلرة والتنموية زيارة ميدانية للوفد 

التوا�سل  امل�سارك يف فعاليات منتدى  اخلليجي 

للمنطقة  الثالث  االردين  االقت�سادي اخلليجي 

احلرة مبطار امللكة علياء الدويل.

احل��رة  للمناطق  االأردن��ي��ة  املجموعة  وك��ان��ت 

والتنموية �ساركت يف فعاليات منتدى التوا�سل 

ال��ذي  ال��ث��ال��ث  االق��ت�����س��ادي اخل��ل��ي��ج��ي االردين 

ال�����س��ه��ر   27 يف  االأردن  جت�����ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت��ه 

بالتعاون م��ع احت��اد غ��رف دول جمل�س  احل��ايل 

العامة  ال��ت��ع��اون اخلليجي وب��دع��م م��ن االأم��ان��ة 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

امل��ك��ون م��ن اجلانبني  ال��وف��د ال�سيف  واط��ل��ع 

البيئة  على  زيارته  خ��ال  واالإم��ارات��ي  القطري 

اال�ستثمارية  وامل�����س��اري��ع  املتميزة  اال�ستثمارية 

الفر�س  على  والتعرف  االقت�سادية،  واملن�ساآت 

امل��ت��اح��ة ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع يف امل��ن��اط��ق احل��رة 

االأردنية.

جمل�س  ع�سو  م��ن  اخلليجي  ال��وف��د  وت��ك��ون 

اإدارة غرفة جتارة قطر الدكتور حممد جوهر، 

ونائب رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة الفجرية 

����س���رور ال����زوه����ريي، وم���دي���ر ع���ام غ��رف��ة جت���ارة 

الفجرية �سلطان الهنداي، وع�سو جمل�س اإدارة 

غرفة جتارة الفجرية عبدالرحمن الزعابي.

ورحب مدير عام املناطق احلرة عبد احلميد 

احلرة  املنطقة  رح��اب  يف  الزائر  بالوفد  غرايبة 

مب��ط��ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال�����دويل، م�����س��ي��دا ب��ال��دور 

جمل�س  لدول  والت�ساركي  التكاملي  االقت�سادي 

التعاون لدول اخلليج العربي.

وقدم الغرايبة ملحة عن املوؤ�سرات االقت�سادية 

التنموية، م�سريا اىل  واملناطق  للمناطق احلرة 

اال�ستثمارية  البيئة  بتطوير  تهتم  املجموعة  اأن 

بكافة عنا�سرها يف خمتلف االأن�سطة ال�سناعية 

والتجارية وال�سياحية واخلدمية.

امليت  البحر  منطقتي  ج��اذب��ي��ة  اىل  وت��ط��رق 

لا�ستثمارات  كوجهتني  التنمويتني  وعجلون 

تناول  تو�سيحي  عر�س  باالإ�سافة  ال�سياحية، 

االأردنية،  احل��رة  املناطق  وتطور  ن�ساأة  عن  نبذة 

واالإجرائية  التنظيمية  والت�سهيات  واحلوافز 

والفر�س اال�ستثمارية املتاحة.

كما قدم الغرايبة موجزاً عن املنطقة احلرة 

البيئة  باعتبارها  ال���دويل  علياء  امللكة  مب��ط��ار 

امل��ث��ال��ي��ة وامل��ت��م��ي��زة مل��م��ار���س��ة خمتلف االأن�����س��ط��ة 

وا�ستقطاب  والتجارية،  ال�سناعية  االقت�سادية؛ 

الدوائية  وال�سناعات  الغذائية  امل��واد  �سناعات 

بالقرب  متيزها  اإىل  باالإ�سافة  والتكنولوجية، 

من مطار ال�سحن اجلوي مبا يوفره من �سرعة 

الدوائية والغذائية وامل�ستلزمات  املواد  يف �سحن 

الطبية وال�سلع واملواد الثمينة.

ال�سقيق  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���وف���د  ج��ول��ة  وت���ه���دف 

امل���ي���دان���ي���ة ل���ع���دد م���ن امل�������س���اري���ع اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

ل�����اط�����اع ع���ل���ى جت��������ارب وق�������س�������س ال���ن���ج���اح 

م�سنع  م��ن  ك��ا  �سملت  املختلفة،  اال�ستثمارية 

“تاج تيك” ل�سناعة اأجهزة احلا�سوب املحمولة 
)ال���اب ت���وب( واأج��ه��زة ال��ت��اب واأج��ه��زة الهاتف 

ل�����س��ن��اع��ة  دينتال”  “اأيون  و����س���رك���ة  امل��ت��ن��ق��ل، 

عر�س  تقدمي  مت  حيث  االأ�سنان،  تقومي  اأجهزة 

االأن�سطة  اأه��م  يت�سمن  منها  كل  اإدارة  قبل  من 

االإ�ستثمارية.

ورافق الوفد يف جولته امليدانية مدير ترويج 

الوديان،  اأجم��د  واالإت�سال  واالإع��ام  اال�ستثمار 

ومدير احلرة املطار خالد ردايدة.

ويف نهاية الزيارة اأعرب اأع�ساء الوفد الزائر 

االأردن��ي��ة  للمجموعة  وت��ق��دي��ره��م  �سكرهم  ع��ن 

للمناطق احلرة واملناطق التنموية ملا مل�سوه من 

بالتجربة  اإعجابهم  واأب���دوا  اال�ستقبال،  حفاوة 

االأردنية يف جمال تطوير واإدارة املناطق احلرة، 

امل�سرتك  التعاون  عاقات  تطوير  يف  ورغبتهم 

بني املناطق احل��رة االأردن��ي��ة ونظرياتها يف دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

 االنباط – عمان  

بالت�سنيف  م��ل��ح��وظ��ا  ت��ق��دم��ا  االأردن  ح��ق��ق 

ل��ل��ح��ك��وم��ة  امل���ت���ح���دة  االأمم  م�������س���ح  يف  ال��������دويل 

االإلكرتونية 2022، وال�سادر عن اإدارة ال�سوؤون 

االقت�سادية واالجتماعية باالأمم املتحدة.

ووف�������ق ب����ي����ان ل����������وزارة االق���ت�������س���اد ال���رق���م���ي 

 17 االأردن  ت���ق���دم  اخل��م��ي�����س،  اأم�������س  وال����ري����ادة 

احلكومة  تنمية  ملوؤ�سر  العام  الت�سنيف  يف  مرتبة 

مقارنة  عامليا،   100 املركز  ليحتل  االإلكرتونية، 

باملركز 117 يف عام 2020 من بني 193 دولة 

�سملها التقرير.

للحكومة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ت��ق��ري��ر  وي��ت�����س��م��ن 

احلكومة  تنمية  هو  رئي�سا  موؤ�سرا  االإلكرتونية 

االإل���ك���رتون���ي���ة وي��ت��ف��رع م��ن��ه 3 م���وؤ����س���رات ه��ي: 

االأردن  فيه  ح�سل  وال��ذي  االإلكرتونية  اخلدمات 

عام   143 باملركز  مقارنة  دولياً   74 املركز  على 

تقدما كبريا يقدر ب�� 69 مرتبة  ليحقق   2020
هذا  يف  التح�سن  حجم  يف  عربيا  االأول  لي�سبح 

املوؤ�سر وبن�سبة 84 باملئة.

واملوؤ�سر الثاين هو: البنى التحتية لات�ساالت 

الذي �سهد تراجًعا ن�سبًيا، حيث ح�سل االأردن على 

التقرير  100 يف  ب��امل��رك��ز  م��ق��ارن��ة   125 امل��رك��ز 

امل��ط��ل��ق��ة مل  ال��ق��ي��م  ال���رتاج���ع يف  اأن  اإال  ال�����س��اب��ق، 

 16 اأق�����ل م���ن  ت���راج���ع  0.09 مب���ع���دل  ي��ت��ج��اوز 

العوامل  م��ن  جمموعة  اإىل  ذل��ك  وي��ع��زى  باملئة، 

اخلام�س،  اجليل  خدمات  باطاق  التاأخر  اأهمها 

و�سعف ن�سب االنت�سار خلدمات االألياف ال�سوئية 

)ال���ف���اي���ر( وع��م��ل��ي��ة م���راج���ع���ة وت���دق���ي���ق اأع�����داد 

ا�سرتاكات خدمات االت�ساالت.

وف��ي��م��ا ي��خ�����س امل���وؤ����س���ر ال��ث��ال��ث وه����و امل�����وارد 

املركز  يف  ليحل  مراتب   7 االأردن  تقدم  الب�سرية 

115 عام 2020، ويعزى  باملركز  108 مقارنة 
التاأخر يف الرتتيب يف هذا املوؤ�سر اإىل عدم حتديث 

حتديث  على  العمل  و�سيجري  اخلا�سة  البيانات 

املعنية  البيانات من قبل اجلهات احلكومية  هذه 

يف ال�سنوات املقبلة.

م��وؤ���س��ر  يف  ك���ب���ريا  ت��ق��دم��ا  االأردن  ح��ق��ق  ك��م��ا 

مرتبة   81 االأردن  قفز  اإذ  االإلكرتونية،  امل�ساركة 

148 يف  67 دوليا مقارنة باملركز  ليحتل املركز 

عام 2020، ليحل بذلك يف املركز ال�ساد�س عربًيا 

مقارنة باملركز 12 يف التقرير ال�سابق.

يف  باملئة   40 بن�سبة  تقدًما  االأردن  حقق  كما 

امل�ستحدث  املفتوحة  احلكومية  البيانات  موؤ�سر 

اإىل   0.5729 م���ن   2020 ال���ع���ام  ت��ق��ري��ر  يف 

املطلقة. باالأرقام   0.7915
وع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��رب��ي ت��ق��دم االأردن ب��واق��ع 

مرتبتني على موؤ�سر تنمية احلكومة االإلكرتونية، 

ليح�سل على الرتتيب 8 من بني 20 دولة عربية 

العام   10 بالرتتيب  مقارنة  بالتقرير  م�ساركة 

6 مراتب على  االأردن عربيا  تقدم  كما   ،2020
موؤ�سر اخلدمات االإلكرتونية بني الدول العربية 

تطبيق  على  احلا�سل  بالتقدم  مدفوعا  امل�ساركة 

للمواطنني  الرقمية  اخل��دم��ات  وتوفري  )�سند(، 

باأعداد اأعلى من خال التطبيق.

ل��ل�����س��وؤون  امل��ت��ح��دة  االأمم  اإدارة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

االقت�سادية واالجتماعية، اأ�سدرت اأم�س تقريرها 

عن لتنمية احلكومة االإلكرتونية للعام 2022، 

وال����ذي ي�����س��در ك��ل ع��ام��ني، وي��غ��ط��ي 193 دول��ة 

ع�سوا يف االأمم املتحدة.

2700 ُمستفيد من الورشات ضمن هذه الشراكة

زين والهيئة الملكية األردنية لألفالم 
ُتجددان اتفاقيتهما االستراتيجية

المواصفات تشارك باالجتماع 
السنوي للمنظمة الدولية للتقييس

جورامكو تشارك بالمؤتمر والمعرض 
األوروبي لصيانة الطائرات

االنباط – عمان 

تطوير  يف  امل�ستمرة  م�ساهمتها  اإط���ار  يف 

واإث������راءه،  االأردين  االأف�����ام  ���س��ن��اع��ة  ق��ط��اع 

ومل��وا���س��ل��ة دوره���ا ب��دع��م امل��واه��ب يف خمتلف 

القطاعات، جّددت �سركة زين وللعام اخلام�س 

التعاون اال�سرتاتيجية  اتفاقية  التوايل  على 

ال��ت��ي جتمعها م��ع ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة االأردن���ي���ة 

لاأفام.

واأق���ي���م ح��ف��ل ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة يف مبنى 

ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة االأردن���ي���ة ل���اأف���ام وال��ك��ائ��ن 

يف ج��ب��ل ع��م��ان، ح��ي��ث وق��ع��ه��ا ك��ل م��ن مدير 

مهند  ل��اأف��ام  االأردن��ي��ة  امللكية  الهيئة  ع��ام 

زين  ل�سركة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  ال��ب��ك��ري، 

بح�سور ع�سو جمل�س  اجلا�سم،  فهد  االأردن 

مفو�سي الهيئة امللكية االأردنية لاأفام رجا 

غرور.

وتندرج هذه االتفاقية يف اإطار التزام زين 

بتنمية هذا القطاع الذي تنبهت اإىل اأهميته 

اأك��ّدت  اأع���وام، وال��ذي  وداأب���ت على دعمه منذ 

روؤي����ة ال��ت��ح��دي��ث االق��ت�����س��ادي ع��ل��ى ���س��رورة 

وال��ذي  االإب��داع��ي��ة،  ال�سناعات  ك��اأح��د  دع��م��ه 

وم��ت��ن��ام��ي��اً على  ���س��ري��ع��اً  ب����دوره ي�سهد من���واً 

اإىل  منها  و�سعياً  والعاملي،  املحلي  امل�ستويني 

وتعزيز  ومتكينهم  ال�سباب  م��واه��ب  تطوير 

ق��درات��ه��م الإب���رازه���ا ع��ل��ى ال�����س��اح��ات املحلية 

والعاملية، وامياناً منها ب�سرورة تر�سيخ مكانة 

وت�سوير  الإنتاج  رائ��د  اقليمي  كمركز  اململكة 

االأف��ام، وحيث ي�سهم قطاع �سناعة االأفام 

يف رفد القطاع ال�سياحي من خال الرتويج 

للعديد من املناطق ال�سياحية واالأثرية التي 

نظراً  ل��اأف��ام  املنتجة  ال�سركات  ت�ستقطب 

وف��ري��دة  م��ن خ�سائ�س مم��ي��زة  ب��ه  تتمتع  مل��ا 

كالبرتاء ووادي رم، ف�سًا عن دعم االقت�ساد 

يف  اال�ستثمار  عر  املحلي  واملجتمع  الوطني 

هذا القطاع وفر�س العمل التي يوفرها.

وتعقيباً على توقيع االتفاقية، قال املدير 

مهند  لاأفام  االأردنية  امللكية  للهيئة  العام 

ال��ب��ك��ري: “ ع��اق��ت��ن��ا ب�����س��رك��ة زي���ن ع��اق��ة 

منّو  ويف  �سنوات  منذ  متجذرة  ا�سرتاتيجية، 

م�ستمر. فاملوؤ�س�ستان توؤمنان باالأهداف ذاتها 

وتاأثريها  االأف��ام  �سناعة  ب��دور  يتعلق  فيما 

خا�سة  اأهمية  نويل  واالقت�سادي.  املجتمعي 

ملراكز االأفام خارج العا�سمة ومتكني ال�سباب 

من التفكري بطريقة اإبداعية والتعبري عنها 

من خال االأف��ام. وهذه املذكرة خري دليل 

القطاعني  ت�سافر اجلهود بني  على �سرورة 

اخلا�س والعام لتحقيق نتائج ملمو�سة«. 

وتقّدم �سركة زين مبوجب هذه االتفاقية 

لاأفام  جديدين  مركزين  الإن�����س��اء  ال��دع��م 

ومنطقة  املفرق  حمافظة  يف  للهيئة  تابعني 

التي  االأف����ام  م��راك��ز  ع��دد  لي�سل  رم،  وادي 

ت��دع��م��ه��ا زي���ن ح��ت��ى ال��ي��وم اإىل ���س��ت��ة م��راك��ز 

تنت�سر يف ك��ل م��ن ال���زرق���اء وال��ب��ل��ق��اء واإرب���د 

وال��ع��ق��ب��ة، ك��م��ا ت��رع��ى ���س��رك��ة زي���ن االأن�سطة 

مراكز  يف  الهيئة  تنظمها  التي  والفعاليات 

االأفام التابعة لها، باالإ�سافة اإىل ا�ست�سافة 

ور�س عمل وعقد دورات تدريبية عملية حول 

�سناعة االأفام يف فروع من�سة زين لاإبداع 

ع��دة  يف  وامل��ن��ت�����س��رة  ال��ث��م��ان��ي��ة   )ZINC(

حمافظات.

لاأفام  االأردنية  امللكية  الهيئة  اأن  ُيذكر 

 170 عقدت  ق��د  زي��ن  �سركة  م��ع  وبالتعاون 

ت�سمنت  االأف��ام،  �سناعة  يف  تدريبية  ور�سة 

ال�����س��ي��ن��اري��و وتقنيات  ك��ك��ت��اب��ة  ع���دة جم����االت 

االأف��ام  واإن��ت��اج  والت�سوير  ال�سوت  ت�سجيل 

واالإخ����������راج ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي واخ���ت���ي���ار م���واق���ع 

�سخ�س   2700 بها  �سارك  حيث  الت�سوير، 

م���ن خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، ف��ي��م��ا مت 

عر�س 120 فيلماً ح�سرها 3500 �سخ�س 

يف املراكز التي اأن�ساأتها زين يف وقت �سابق يف 

حمافظات اإربد والبلقاء والعقبة والزرقاء.

االنباط – عمان 

���س��ارك��ت م��وؤ���س�����س��ة امل��وا���س��ف��ات يف االج��ت��م��اع 

او  ا�س  للتقيي�س”اي  الدولية  للمنظمة  ال�سنوي 

“ للعام 2022 حتت �سعار التعاون الأجل اخلري.
املنظمة  يف  كع�سو  االأردن  م�����س��ارك��ة  ت��اأت��ي  و 

الدولية للتقيي�س،حيث ي�سم

من   5000 من  اك��رث  االجتماع  يف  وي�سارك 

التقيي�س  هيئات  وممثلي  امل�سوؤولني  و  اخل��راء 

120 دول���ة وج��اه��ي��اً و ع��ر االت�سال  اأك���رث  م��ن 

اعمال  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ملناق�سة  امل��رئ��ي، 

اآث��اره��ا  و  ل��ل��ج��ودة  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  التقيي�س 

االقت�سادية.

وق���ال���ت امل��وؤ���س�����س��ة يف ب��ي��ان اأم�������س اخل��م��ي�����س، 

ال�سناعة  وزارة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  وق��ع��ت  اإن��ه��ا 

يف  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  االإم��ارات��ي��ة  التكنولوجيا  و 

واملوا�سفات  ل��ل��ج��ودة،  التحتية  البنية  جم���االت 

ال��ق��ي��ا���س��ي��ة واأن�����س��ط��ة ت��ق��ي��ي��م امل��ط��اب��ق��ة وت��ب��ادل 

املعلومات و اخلرات الازمة.

������دت امل���دي���رة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة عبري  و اأكَّ

اجلانبني  اهتمام  تعك�س  املذكرة  هذه  اأنَّ  الزهري 

ت�سكل  التي  التقيي�س  باأن�سطة  التعاون  تعزيز  يف 

حم�����وراً رئ��ي�����س��ي��اً وه���ام���اً يف دع����م االق��ت�����س��ادات 

ال���وط���ن���ي���ة وت���ع���زي���ز م��ت��ط��ل��ب��ات ج������ودة ال�����س��ل��ع 

التبادل  وت�سهيل  امل�ستهلك  وحماية  واخل��دم��ات 

خال  م��ن  الفنية  التحديات  اإزال����ة  و  ال��ت��ج��اري 

االعرتاف املتبادل.

وع��ل��ى ه��ام�����س امل�����س��ارك��ة، ع��ق��دت اج��ت��م��اع��ات 

االأردين وم��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة  ال���وف���د  ب���ني  ث��ن��ائ��ي��ة 

واإقليمّية وعربّية لتفعيل التعاون وبناء �سراكات 

جديدة تعزز البنية التحتية للجودة، كما �ساركت 

 2022 ل��ل��ف��رتة  ان��ت��خ��اب رئ��ي�����س  امل��وؤ���س�����س��ة يف 

2025- و اأع�ساء جمل�س املنظمة.
مدينة  ومقرها  للتقيي�س،  الدولية  واملنظمة 

167 دول������ة يف  ت�����س��م  ال�������س���وي�������س���رّي���ة،  ج��ن��ي��ف 

وتعنى  فنية،  340 جلنة  واأك��رث من  ع�سويتها، 

ع��ل��ى اإع������داد امل��وا���س��ف��ات ال��ق��ي��ا���س��ي��ة م���ن خ��ال 

تعزيز العمل التكاملي بني القطاعني احلكومي 

التحتية  البنية  مبنظومة  ل��ارت��ق��اء  واخل��ا���س 

ل��ل��ج��ودة، ومب���ا ي��ع��زز االق��ت�����س��ادات ال��وط��ن��ي��ة و 

االرتقاء  و  ال��دول  بني  التجاري  التبادل  ت�سهيل 

مب�ستوى جودة احلياة.

االنباط – عمان 
الطائرات  ل�سيانة  االأردن��ي��ة  ال�سركة  اأعلنت 

ل�سركة  الهند�سية  ال��ذراع  تعّد  التي  )جورامكو( 

(، عن  اي  اي���ه  )دي  ال���ط���ريان  ل�����س��ن��اع��ات  دب���ي 

م�ساركتها يف املوؤمتر واملعر�س االأوروبي ل�سيانة 

�سنويا  يعقد  الذي  الطائرات،  وجتديد  واإ�ساح 

يف مدن اأوروبية خمتلفة.

وق���ال���ت ج���ورام���ك���و يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي اأم�����س 

يعقدان  اللذين  واملعر�س  امل��وؤمت��ر  اإن  اخلمي�س، 

20 ت�سرين  18 وحتى  هذا العام يف الفرتة بني 

���س��رك��ات  م���ن  وا����س���ع���ة  امل���ق���ب���ل، مب�����س��ارك��ة  االأول 

واإ�ساح  �سيانة  و�سركات  واملوؤجرين،  الطريان، 

املعدات  وم�سنعي  التجارية،  الطائرات  وجتديد 

على  ال�����س��وء  �سي�سلطان  وامل����وردي����ن،  االأ���س��ل��ي��ة، 

التحديات التي واجهها القطاع، والفر�س املتاحة، 

اإىل جانب م�ستقبل هذا املجال ب�سكل عام.
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االنباط – وكاالت 

�أح��م��د نظمي  �مل��ق��اوم  ��شت�شهاد  �أل��ق��ت ح��ادث��ة 

ع��اون��ة )26 ع��ام��ا( خ��ال ت�شديه، �لأرب��ع��اء، 

جنني،  مدينة  يف  �لإ�شر�ئيلي  �لحتال  لقو�ت 

�لأجهزة  عنا�شر  �نخر�ط  على  جم��دد�  �ل�شوء 

�لع�شكرية  �ملجموعات  يف  �لفل�شطينية  �لأمنية 

)�شمال  وجنني  نابل�س  مدينتي  يف  ظهرت  �لتي 

�ل�شفة �لغربية( حتديد�.

وع���اون���ة ���ش��اب��ط يف ج���ه���از �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 

�لتابعة  �لأمنية  �لأجهزة  �أهم  �أحد  �لفل�شطيني، 

مع  يخو�س  وه��و  �رتقى  �لفل�شطينية،  لل�شلطة 

قو�ت  مع  م�شلحا  ��شتباكا  رفاقه  من  جمموعة 

�لحتال، حينما ��شتهدفه قنا�س بر�شا�شة يف 

ر�أ�شه، قتلته على �لفور.

وفور �إعان ��شت�شهاده؛ ن�شرت لعاونة �شور 

ع�شبة  ر�أ���ش��ه  على  وي�شع  �شاحا،  يحمل  وه��و 

حلركة  �لع�شكري  �جل��ن��اح  �لقد�س”  “�شر�يا 
كتية  �أعلنت  ت�شييعه  �لإ�شامي، وخال  �جلهاد 

جنني �لتابعة ل�”�جلهاد” �أنه �أحد قادتها، بينما 

غاب �أي تو�جد لاأجهزة �لأمنية �لفل�شطينية يف 

جنازته، رغم �أنه منتٍم �إليها.

ويف 14 �أيلول/�شبتمرب �جلاري؛ نفذ �ل�شهيد 

�ل�شتخبار�ت  ج��ه��از  يف  �ل�شابط  ع��اب��د،  �أح��م��د 

وكاهما  عبد�لرحمن،  عمه  �ب��ن  برفقة  �أي�شا، 

من بلدة “كفر د�ن” غرب جنني، عملية نوعية 

د�خل حاجز �جللمة، �شمال �شرق �ملدينة.

بجي�س  �شابط  مقتل  عن  �لعملية  و�أ�شفرت 

�لح����ت����ال، وظ���ه���ر �ل�����ش��ه��ي��د �أح���م���د ب��ال��ل��ب��ا���س 

�لع�شكري يف �إحدى �ل�شور �ملن�شورة له، ما يوؤكد 

�لفل�شطيني  �لأم��ن��ي  �جل��ه��از  عنا�شر  �أح���د  �أن���ه 

بال�شفة.

�ل�شرطة  �شابط  ���ش��ي��ب 
ُ
�أ ذ�ت���ه؛  �ل�شياق  ويف 

حاجز  على  �لحتال  بر�شا�س  حجري  حممود 

�عتقاله  )�شمال(، وجرى  نابل�س  ح��و�رة، جنوب 

خ����ال �إط�����اق ن����ار ع��ل��ى �لح���ت���ال ق��ب��ل نحو 

�شهرين.

و�عتقل �لحتال �شابطاً يف حر�س �لرئا�شة 

م��ن ب��ل��دة ���ش��ل��و�د، ���ش��رق ر�م �هلل )و����ش���ط(، بعد 

حما�شرة منزله، وهو �أب لأ�شريين.

ع�شكرية؛  عملية  يف  �لح��ت��ال  �عتقل  كما   

�ل�شابط بالأمن �لوقائي حممد �لطوبا�شي من 

قتل  بتهمة  �ملا�شي،  �أي��ار/م��اي��و  يف  جنني  خميم 

جندي.

ومي��ث��ل �ن���خ���ر�ط ع��ن��ا���ش��ر �لأم����ن يف موجة 

هاج�ًشا  �ملحتلة،  بال�شفة  �ملت�شاعدة  �لعمليات 

لن�شاخ  نظًر�  �لإ�شر�ئيلي؛  لاحتال  حقيقًيا 

ت��ل��ك �ل��ع��ن��ا���ش��ر ع���ن �مل�����ش��روع �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �ل���ذي 

�لفل�شطينية، وف�شل حماولت  �ل�شلطة  تنتهجه 

لاإمكانات  �إ���ش��اف��ة  �لأم��ن��ي��ة،  عقيدتهم  تغيري 

�لتي ميتلكونها، ما ي�شاعدهم يف �إيقاع �خل�شائر 

ب��الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني، ح�����ش��ب حم��ل��ل��ني ���ش��ي��ا���ش��ي��ني 

وخرب�ء �أمنيني.

�مل��ق��اوم��ني م��ن عنا�شر  ت��ز�ي��د ع���دد  �أن  ك��م��ا 

�ملعتقلني،  �أو  �ل�شهد�ء  �شو�ء  �لأمنية،  �لأج��ه��زة 

يوؤكد ف�شل م�شروع �ملن�شق �لأمني �لأمريكي بني 

�جل��ر�ل  �لفل�شطينية،  و�ل�شلطة  “�إ�شر�ئيل” 
17 ع��ام��اً، يف تدريب �لأم��ن  كيث د�ي��ت��ون، قبل 

�أمنية وظيفتها حماية  �لفل�شطيني على عقيدة 

�لحتال، و�إحباط �أي عمل مقاوم.

ع�شمت  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  بال�شاأن  �خل��ب��ري  وق���ال 

وينفذها  ف��ردي��ة،  �لعمليات  “هذه  �إن  من�شور، 

توؤكد  �أنها  �إل  �لأمني،  جهازه  عن  بعيد�  �ملقاوم 

�أن قناعات كثريين من عنا�شر �ل�شلطة بجدوى 

و�أن حم��اولت تغيري  �ملقاومة تتز�يد من جهة، 

�لعقيدة �لأمنية بالن�شبة للعنا�شر مل جتِد نفعا، 

و�أنهم مل ين�شلخو� عن حميطهم”.

و�أ�شاف ل�”قد�س بر�س” �أن “�لر�شالة �لأهم 

�لأم��ن��ي��ة من  �لأج���ه���زة  ت��ط��ه��ري  �أن عملية  ه��ي 

ف�شلت،  قد  �ملقاومة  بنهج  �ملوؤمنني  �لأ�شخا�س 

و�أن كثريين منهم ي�شعرون بالحباط لت�شرفات 

�لقيادة �ل�شيا�شية �لفل�شطينية، لكنهم �شامتون 

حلاجتهم للر�تب �ل�شهري فقط”.

ب��الأم��ن  �أف����ر�د  “م�شاركة  �أن  من�شور  وت��اب��ع 

خطرًي�  موؤ�شًر�  حتمل  �ملقاومة،  يف  �لفل�شطيني 

لاحتال؛ لأنه �أمام فد�ئي مدرب على �ل�شاح، 

ولي�س جمرد �شاب هاٍو �أو متحم�س، ور�شا�شاته 

قتل  من  عابد  �أحمد  متكن  وبالفعل  تخيب،  ل 

�شابط كبري يف عملية �جللمة”.

و�أردف: “هم باملح�شلة فل�شطينيون يعي�شون 

حتت �لحتال ،وميرون عرب حو�جزه، وتتعر�س 

وهذ�  لاقتحامات،  بها  يقطنون  �لتي  �ملناطق 

�ل�شمري،  ب��ت��اأن��ي��ب  ي�شعر  منهم  �ل��ك��ث��ري  يجعل 

ولكنه  �لتحرك،  ب�شرورة  �شعور�  لديه  ويخلق 

يبقى حتركا فرديا غري منظم”.

�لأج��ه��زة  م��ن  �أف�����ر�د  “�نخر�ط  �إىل  و�أ����ش���ار 

�مل�شلحة، خ��ال م��ا عرف  �مل��و�ج��ه��ة  �لأم��ن��ي��ة يف 

بهبة �لنفق عام 1996، ويف �لفرتة �لأوىل من 

�نتفا�شة �لق�شى عام 2000، حيث متكنو� من 

قتل �لعديد من جنود �لحتال”.

“دخول عنا�شر من �لأمن  �أن  و�أك��د من�شور 

عن  ناجم  �ملقاوم،  �لعمل  خط  على  �لفل�شطيني 

�لعاملني  حتويل  �لح��ت��ال  مل��ح��اولت  رف�شهم 

يف �لأج��ه��زة �لأم��ن��ي��ة �إىل ع��م��اء ل��ه م��ن خال 

���ش��و�ء  ح���دث،  ك��ل  وت�شخيم  �لأم���ن���ي،  �لتن�شيق 

�عتقال �و �غتيال مقاوم، على �أنه مت بعد و�شول 

معلومات من �ل�شلطة عن حتركاته”.

ولفت �إىل �أن “من �ملعلوم �أن �لحتال عندما 

�أو خم��ي��م يف مناطق  م��دي��ن��ة  �أي  �ق��ت��ح��ام  ي��ري��د 

�لفل�شطينية  �لأمنية  لل�شيطرة  �خلا�شعة  )�أ(، 

�لفل�شطيني،  �لرت��ب��اط  بتبليغ  ي��ق��وم  �لكاملة، 

ب�)�شفر �شفر(، وهي  �إ�شارة تعرف  �لذي ير�شل 

�مل��ك��ان  ذل���ك  �لفل�شطيني  �لأم����ن  �إخ����اء  ت��ع��ن��ي 

و�ن�شحابه �إىل مقر�ته �لأمنية، �إىل حني �نتهاء 

�قتحام قو�ت �لحتال”.

�ل��ي��وم،  2015 ح��ت��ى  �ل���ف���رتة م���ن ع���ام  ويف 

���ش��ه��دت �ل�����ش��ف��ة ع��م��ل��ي��ات ن��ف��ذت��ه��ا ع��ن��ا���ش��ر يف 

�لأج��ه��زة �لأم��ن��ي��ة، ول��ع��ل م��ن �أب��رزه��م �ل�شهيد 

�لذي  �لعامة،  �ملخابر�ت  مازن عريبة من جهاز 

ن��ف��ذ ع��م��ل��ي��ة �إط������اق ن����ار ع��ل��ى ����ش���ي���ارة جلي�س 

�أدى  ما  �لع�شكري،  �لحتال قرب حاجز حزما 

�إىل �إ�شابة جندي �إ�شر�ئيلي بجر�ح.

وم�����ن ث����م ع��م��ل��ي��ة �ل�����ش��ه��ي��د �مل���ق���ات���ل �أجم����د 

�ل�شكري من جهاز �ل�شرطة �لفل�شطينية، �لذي 

عام  �لع�شكري  �إي��ل  بيت  حاجز  ب�شاحه  �قتحم 

�إ�شر�ئيليني، ثم  جنود  ثاثة  فاأ�شاب   ،2016
م�شرية  ليو��شل  تركمان  حممد  �ل�شهيد  ج��اء 

�حلاجر  على  مماثلة  عملية  بتنفيذ  �ل�شكري 

ا. ذ�ته، با�شتباك �أ�شاب خاله ثاثة جنود �أي�شً

�ل�شهيد�ن  ��شتبك   2021 عام  ويف منت�شف 

ت���ي�������ش���ري ع���ي�������ش���ة و�أده����������م ع���ل���ي���وي م�����ن ج���ه���از 

خال  �لح��ت��ال  م��ع  �لع�شكرية  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 

�لعموري على يد  �ل�شهيد جميل  �غتيال  عملية 

وحدة خا�شة جلي�س �لحتال.

االنباط – وكاالت 

طالبت وز�رة �خلارجية �لفل�شطينية �شباح 

لوقف  ع��اج��ل  دويل  ببتدخل  �خلمي�س،  �أم�����س 

�لت�شعيد �لإ�شر�ئيلي قبل فو�ت �لأو�ن.

بيان  يف  �لفل�شطينية  �خل��ارج��ي��ة  وح��م��ل��ت 

ن�شخًة  لاإعام”  “�أمد  وو���ش��ل  عنها  ���ش��در 

�لكاملة  �مل�شوؤولية  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  منه، 

�شاحة  يف  �حل��ا���ش��ل  �لت�شعيد  ع��ن  و�مل��ب��ا���ش��رة 

عدو�ن  ت�شعيد  عن  بالأ�شا�س  و�لناجت  �ل�شر�ع 

قو�ت �لحتال و�قتحاماتها �لدموية �لعنيفة 

وتد�بريها  و�جر�ء�تها  �لفل�شطينية  للمناطق 

�لتي تقيد حياة �لفل�شطينيني وت�شل حركتهم 

يف �أر�س وطنهم، وكذلك �لت�شعيد �حلا�شل يف 

عمليات هدم �ملنازل كما حدث يف �رطا�س جنوب 

�مل�شتوطنني  ميلي�شيات  و�ع���ت���د�ء  حل���م،  ب��ي��ت 

�مل�شلحة  �لإره��اب��ي��ة  ومنظماتهم  وعنا�شرهم 

�لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  ودعم  وحماية  باإ�شر�ف 

و�ذرعها �لع�شكرية و�لأمنية �ملختلفة.

�عتد�ء�تهم  يف  ح�شل  ذل��ك  �أّن  و�أو���ش��ح��ت، 

على �ملو�طنني �لفل�شطينيني على طريق جنني 

مادما،  بلدة  على  �لهمجي  وع��دو�ن��ه��م  نابل�س 

ومطاردتهم جلميع �أ�شكال �لوجود �لفل�شطيني 

كما  )ج(  �مل�شنفة  �مل��ن��اط��ق  وع��م��وم  �ل��ق��د���س  يف 

يح�شل با�شتمر�ر يف م�شافر يطا و�لغو�ر، مبا 

يف ذل��ك م��ط��اردة وم�����ش��اردة �مل��ع��د�ت �لزر�عية 

ومزروعات  وحما�شيل  �ملياه  خطوط  وتدمري 

�ملو�طنني �لفل�شطينيني ومطاردة رعاة �لأغنام 

وحرمانهم من مر�عيهم. 

و�أكدت، �أن �لت�شعيد �حلا�شل يف �لأو�شاع هو 

�شيا�شة ر�شمية �إ�شر�ئيلية تدفع �شاحة �ل�شر�ع 

كان  و�لت�شعيد،  و�لتوتر  �لعنف  مربعات  �إىل 

�أرك��ان جي�س  �أ�شكالها ما تفاخر به رئي�س  �آخر 

�لطائر�ت  با�شتخد�م  ق���ر�ره  ب�شاأن  �لح��ت��ال 

�ل��ق��ان��ون  و�ل��ق��ت��ل خ���ارج  يف عمليات �لغ��ت��ي��ال 

و�لعد�مات �مليد�نية.

�ل���وز�رة، جمل�س �لأم��ن �لدويل  كما حملت 

�مل�����ش��وؤول��ي��ة ع���ن ن��ت��ائ��ج ت��خ��اذل��ه وت��خ��ل��ي��ه عن 

م�شوؤولياته يف �حلفاظ على �لأمن و�ل�شتقر�ر 

يف �مل��ن��ط��ق��ة، وت��غ��ي��ي��ب ن��ف�����ش��ه ع���ن ب���ذل ج��ه��ود 

حقيقية لإحياء عملية �ل�شام و�ملفاو�شات بني 

حني  يف  و�لإ�شر�ئيلي،  �لفل�شطيني  �جلانبني 

�أخ��رى �شاخنة يف  �ز�ء �شاحات  ناحظ ن�شاطه 

و�شيا�شة  مقيتة  معايري  �زدو�ج��ي��ة  يف  �ل��ع��امل 

ك��ي��ل مب��ك��ي��ال��ني ب��ائ�����ش��ة ت�����ش��رب م��ا ت��ب��ق��ى من 

وم�شوؤولياته،  ملهامه  للت�شدي  ل��ه  م�شد�قية 

�أو  �ل�شكلية  �لبيانات  ببع�س  �أع�شائه  و�كتفاء 

�لنتقاد�ت  بع�س  توجيه  �أو  �حلالة  ت�شخي�س 

�لكتفاء  �أو  ت�شمن من ج��وع  تغني ول  �لتي ل 

بقر�ر�ت �أممية ل تنفذ وتبقى حبي�شة �لإدر�ج، 

عن  يعجز  دويل  مبنتدى  �أ�شبه  �إىل  حوله  مبا 

ترجمة �أقو�له وقر�ر�ته �إىل �أفعال عملية.

االنباط – وكاالت 

�لإ�شر�ئيلية،  هاأرت�س  �شحيفة  قالت 

�إن ما و�شفته �لتوتر و�لحتكاك �لعنيف 

بجر  يهدد  �لغربية،  �ل�شفة  يف  �مل�شتمر 

حتى  جنني،  يف  �أو�شع  عملية  �إىل  �جلي�س 

قبل �نتخابات )كني�شت( �ملقررة يف �لأول 

من ت�شرين �لثاين/ نوفمرب �ملقبل

�إحجام  �ل��رغ��م م��ن  �أن��ه على  و�أ���ش��اف��ت 

�حل��ك��وم��ة �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، ب��رئ��ا���ش��ة يائري 

لبيد، عن مثل هذه �لعملية، فاإنها تو�جه 

�أول��ه��ا �شبط  �لآن ث��اث م�����ش��ار�ت ع��م��ل، 

�لعتقال  عمليات  يف  كبري  ب�شكل  �لنف�س 

�لتي  �خلايا  �إحباط  با�شتثناء  جنني،  يف 

تكون على و�شك تنفيذ عمليات

��شتمر�ر  ه��و  �ل��ث��اين  �مل�����ش��ار  وت��اب��ع��ت: 

بقاء  بال�شكل �حلايل، مع جتنب  �لن�شاط 

�ل��ق��و�ت ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، و�ل��ث��ال��ث عملية 

و�����ش���ع���ة ت���رك���ز ع��ل��ى ج��ن��ني وحم��ي��ط��ه��ا، 

ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا ع���دد ك��ب��ري م��ن �ل��وح��د�ت 

وقد ت�شتمر دون تاريخ �نتهاء و��شح

ووف��������ق �ل�������ش���ح���ي���ف���ة، ف��������اإن ح���ك���وم���ة 

�ل��ث��اين، و لكن  �لح��ت��ال تف�شل �خل��ي��ار 

ع��م��ل��ي��ة د�م��ي��ة ع��ل��ى ط���رق �ل�����ش��ف��ة �أو يف 

�لد�خل قد يدفعها �إىل �خليار �لثالث

وك�����ان�����ت ق�������و�ت �لح�����ت�����ال �غ���ت���ال���ت 

�لأرب�������ع�������اء، �أرب�����ع�����ة م����و�ط����ن����ني، خ���ال 

�قتحامها خميم جنني

مشاركة أفراد من أجهزة أمن السلطة في المقاومة.. 
الرسائل والدالالت

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف 
التصعيد اإلسرائيلي قبل فوات األوان

ثالث مسارات حساسة أمام الحكومة اإلسرائيلية للتعامل
 مع شوكة مخيم جنين.. الثالث األكثر دموية وسُيفجر الضفة

االنباط – وكاالت 

مّر عاٌم منذ �أْن �أعدم �لحتال �لإ�شر�ئيلّي 

وهو  ع��اًم��ا،   16 �شبح،  حممد  يو�شف  �لفتى 

م��ّرت  �ملُحتّلة  �لغربّية  بال�شّفة  ب��ورق��ني  م��ن 

�لفاجعة وما ز�ل �لحتال يحتِجز  �شنة منذ 

�جلثمان ومينع �لعائلة من دفن �إبنها �ل�شهيد

�ل��ف��ت��ى ي��و���ش��ف ���ش��ب��ح )16  ي��ت��م��ال��ك  مل 

�لحتال  جي�س  �نتهاكات  �أم��ام  نف�شه  ع��اًم��ا( 

�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي و�ق���ت���ح���ام���ه �مل������دن و�ل���ب���ل���د�ت 

فاأخذ  �ملحتلة،  �لغربية  بال�شفة  �لفل�شطينية 

ورغم  و�إرهابه.  لبط�شه  �لت�شدي  عاتقه  على 

�لن�شال  ع�شق  �أنه  �إل  �شبح،  �لفتى  �شن  �شغر 

وم��ق��ارع��ة �لح��ت��ال وم��و�ج��ه��ت��ه كلما ح��دث 

غرب  جنوب  �ل��و�ق��ع��ة  برقني  لبلدته  �قتحام 

مدينة جنني �شمايل �ل�شفة �لغربية

�لثالثة  �إىل  ت�شري  �ل�����ش��اع��ة  ع��ق��ارب  ك��ان��ت 

)�شبتمرب(  �أيلول  �شهر  من   26 �ل� يوم  فجًر�، 

�أْي قبل �شنٍة، عندما خرج �شبح من   ،2021
م��ن��زل��ه ع��ل��ى �أ���ش��و�ت �إط���اق ن��ار و�ن��ف��ج��ار�ت 

ق����وة م���ن جي�س  �ق���ت���ح���ام  �مل��ن��ط��ق��ة، ع��ق��ب  يف 

�شد  يف  �شبانها  ل��ي�����ش��ارك  �ل��ب��ل��دة،  �لح��ت��ال 

�لقتحام، و�لقول ملحمد �شبح، و�لد �ل�شهيد. 

�ل��ب��ل��دة  ل�����ش��اع��ات يف  د�رت  ع��ن��ي��ف��ة  م��و�ج��ه��ات 

ل��ي��خ��ي��م �خل�����وف و�ل��ق��ل��ق ع��ل��ى م���ن���زل ع��ائ��ل��ة 

جنله،  على  �لطمئنان  �لأب  فيحاول  �شبح، 

منطقة  يف  باأنه  �لب��ن  يرد  مكاملات  عدة  وبعد 

�لبيت  رج��ل  قريًبا.  �ملنزل  �إىل  و�شيعود  �آمنة 

ف�شلت  ج��م��ي��ع حم��اولت��ه  �إن  و�ل����ده:  وي��ق��ول 

بنات  ثاث  بعد  �لنور  �أب�شر  �ل��ذي  �بنه  لثني 

�ملنزل،  �ملُر، عن مغادرة  و�شنو�ت من �لنتظار 

�أ���ش��و�ت  و�رت���ف���اع  �لأح����د�ث  ل�شعوبة  خ��ا���ش��ة 

لند�ء�ت  لي�شت�شلم  �لنار،  و�إطاق  �لنفجار�ت 

يعيده  لأن  د�عًيا  �ل�شماء  �إىل  يديه  ر�فًعا  �بنه 

�هلل �شاملًا معافى. وما هي �إل �شاعات حتى دق 

من  و�لن�شف  �ل�شابعة  �ل�شاعة  و�ل���ده  هاتف 

�شباح �أول من �أم�س، ليجد� رقًما غريًبا، حتى 

وهو  �لكام  يف  ويتلعثم  بقوة  يخفق  قلبه  بد�أ 

حم���اوًل  ل��زوج��ت��ه  وي��ن��ظ��ر  للمتحدث  يهم�س 

�شو  بال�شوؤ�ل:  لتبادره  عنها  م�شاعره  �إخ��ف��اء 

يف، وين يو�شف؟ ، لريد بتاأتاأة: يو�شف م�شاب 

ومت نقله �إىل �مل�شت�شفى

وو�ل��دت��ه  م�شرًعا  و�ل���ده  خ��رج  �مل��ك��امل��ة  بعد 

تلحق به �إىل �ل�شارع و�شوًل �إىل مكان �إ�شابته، 

�لأر�س، وفور  �آثار دمائه من�شابة على  ليجد� 

�ملنطقة  �أهايل  بد�أ  يو�شف،  م�شري  عن  �شوؤ�له 

�أن  �هلل  بدعاء  يخربونه  و�جلميع  مبو��شاته، 

ا  �أر�شً وي�شقطا  وزوجته  لُيفجع  جنله،  يتقبل 

�ل�شدمة من 

ح����اول و�ل����ده ج���اه���ًد� مت��ال��ك ن��ف�����ش��ه وه��و 

ي���ق���ن���ع زوج����ت����ه ب������اأن �ب���ن���ه���م���ا م�������ش���اب، ل��ك��ن 

دون ج�����دوى، ف�����الأم ���ش��م��ع��ت خ���رب ����ش��ت�����ش��ه��اد 

�ب��ن��ه��ا �مل���دل���ل، وق�����ر�أت يف ع��ي��ون �ل��ن��ا���س خرب 

�ل��ن�����ش��اء منها  �إح�����دى  ل��ت��ق��رتب  ����ش��ت�����ش��ه��اده، 

جي�س  ب��اأن  وتخربها  با�شت�شهاده،  لتو��شيها 

�لحتال �حتجز جثمانه

وقد  �لبيت،  رج��ل  �إن��ه  بحزن  و�ل���ده  يقول 

ج���اء �إىل �ل��دن��ي��ا ب��ع��د �أع�����و�م م���ن �لن��ت��ظ��ار، 

و�إجناب ثاث فتيات، وبعده بنت ر�بعة، فماأ 

ين�شر  د�ئ��ًم��ا  وك��ان  وبهجة،  حبا  �لبيت  علينا 

يف  عليه  �أعتمد  كنت  و  �شقيقاته،  ب��ني  �ل��ف��رح 

كل �شيء

و�ل����د يو�شف  ي��ت��م��ال��ك  و���ش��ي��ة ج���اه���زة مل 

�ل��دم��وع من  ت��ه��اوت  نف�شه م��ن �حل���زن ح��ت��ى 

ع��ي��ن��ي��ه وه����و ي���ت���ح���دث ل�����ش��ح��ي��ف��ة ف��ل�����ش��ط��ني 

رجعة،  دون  يو�شف  رح��ل  متح�شرج:  ب�شوت 

�أمت��ن��ى  ك��م  ب��ع��ده؟  �لأي����ام م��ن  �شاأم�شي  ك��ي��ف 

وج��وده  على  منه  و�أ�شتيقظ  حلم  يف  �أك��ون  �أن 

�أمامي

�ل��ذي  ب��اب��ن��ه  ويفتخر و�ل����ده، رغ��م ح��زن��ه، 

كونه  �لعمل  يف  ويعينه  جانبه  �إىل  يقف  ك��ان 

�لبلدة،  يف  �لكهرباء  �شبكات  متديد  يف  يعمل 

ويرتك  �جلميع،  من  حمبوًبا  �ل�شهيد  كان  �إذ 

عد�  فيه،  يتو�جد  مكان  �أي  يف  �نطباًعا ح�شًنا 

ع��ن �أن���ه ك��ان فتى ك��ب��رًي� ب��اأف��ع��ال��ه، م��ن �أو�ئ���ل 

�مل��ت�����ش��دي��ن جل��ي�����س �لح���ت���ال ح����ال �ق��ت��ح��م 

يكون  �أن  د�ئما يحر�س على  كان  �لبلدة، وقد 

�إف�شال خمططاته لجتياح �ملنطقة  له دور يف 

بني �لفينة و�لأخرى

يد  يقبل  ي��وم  ك��ل  يو�شف يف  ك��ان  وي��ك��م��ل: 

و�ل����دت����ه، وي��و���ش��ي��ه��ا ب���ال���رتح���م ع��ل��ي��ه وع���دم 

يوم  يف  ��شت�شهاده  نباأ  و�شلها  ح��ال  يف  �لبكاء 

�أن حياته ق�شرية جد�  �لأي��ام، فكان يعلم  من 

�لأخطاء  �رتكاب  على  يقدم  ول  لنا،  ومطيًعا 

�شقيقاته  على  ح��ن��وًن��ا  وك���ان  �هلل،  مع�شية  �أو 

وحمًبا لهن

وما يزيد من حزن �شبح �أّن قو�ت �لحتال 

بعدما �أطلقت �لنار على �بنه و�إ�شابته بجر�ح 

خِطرة وفق �شهود عيان، تركته ينزف ومنعت 

�أن  �إىل  �إل��ي��ه،  �لو�شول  من  �لطبية  �لطو�قم 

ج��ث��م��ان��ه.  ذل���ك  ب��ع��د  لتحتجز  �حل���ي���اة،  ف����ارق 

وي��ح��ت��ج��ز �لح����ت����ال ج��ث��ام��ني �ل�������ش���ه���د�ء يف 

�لن�شال  روح  لقتل  منه  كمحاولة  ث��اج��ات، 

من  ومنعهم  �لفل�شطيني،  �ل�شعب  �أبناء  لدى 

�ل��ت�����ش��دي ل���ه خ���ال �ق��ت��ح��ام �ل���ق���رى و�مل���دن 

�ملنطقة  ويف  �جل��ر�ئ��م.  و�رت��ك��اب  �لفل�شطينية 

�ل��ت��ي ����ش��ت�����ش��ه��د ف��ي��ه��ا ي��و���ش��ف �رت���ق���ى ق��ري��ب��ه 

�لأ����ش���ري �مل��ح��رر �أ���ش��ام��ة ���ش��ب��ح، �إث����ر �إ���ش��اب��ت��ه 

بر�شا�شة يف بطنه

�لإعام  وز�رة  �أعدته  تقريًر�  �أّن  �إىل  ُي�شار 

�لح���ت���ال  ���ش��ل��ط��ات  �أّن  ب����نّي  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 

 105 جثامني  حتتجز  ت��ز�ل  ل  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ّي 

 256 ���ش��ه��د�ء يف �ل���ث���اج���ات، ب��الإ���ش��اف��ة ل���� 

�شهيًد� يف مقابر �لأرقام، من بينهم 9 �أطفال، 

ف���رت�ت  �أم�������ش���و�  �أ�����ش����رى  و8  ����ش���ه���ي���د�ت،  و3 

خمتلفة يف �شجون �لحتال

عام على إعدام الشهيد صبح واحتجاز جثمانه ٠٠ والدته: ابني طبق ال16 عاًما بثالجات 
االحتالل ٠٠٠ االحتالل يحتِجز 361 شهيًدا

اجلمعة    30  /  9  / 2022

االنباط – وكاالت 

�ل�شلطة  يف  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 

ري���ان  �ل��ط��ف��ل  ����ش��ت�����ش��ه��اد  �لفل�شطينية 

من  �شقوطه  بعد  ���ش��ن��و�ت(،   7( �شليمان 

ع��ل��و �أث����ن����اء م����ط����اردة ق�����و�ت �لح���ت���ال 

�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ل���ه، يف ب��ل��دة ت��ق��وع، جنوب 

�شرقي بيت حلم، جنوب �ل�شفة �لغربية 

�ملحتلة.

و�أكدت �لوز�رة، يف بيان �شحفي، �أم�س 

�خلمي�س، �أن “جميع حماولت �لطو�قم 

�حلكومي  جال  بيت  مب�شت�شفى  �لطبية 

دخ��ل 
ُ
�أ �إذ  ف�شلت،  ري��ان  �لطفل  �إنعا�س  يف 

�إىل �لطو�رئ متوقف �لقلب”.

وقال مدير بلدية بلدة تقوع، تي�شري 

لحقت  �لحتال  “قو�ت  �إن  مفرح،  �أب��و 

�لدير  خ��رب  منطقة  يف  �مل��د�ر���س  طلبة 

“�أ�شفر  ذلك  �أن  موؤكًد�  �ملد�ر�س”،  بحي 

عن �شقوط �لطفل ريان و��شت�شهاده، بعد 

�إىل م�شفى  نقله من مركز تقوع �لطبي 

بيت جال �حلكومي”.

بدورها، نعت وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

يف �ل�شلطة �لفل�شطينية، �لطفل �ل�شهيد 

�إىل  م�����ش��رية  �شليمان،  ع��ل��ي  ي��ا���ش��ر  ري���ان 

مبدر�شة  �ل��ث��اين  �ل�شف  يف  “طالب  �أن��ه 

�خلن�شاء، يف مديرية بيت حلم”.

ب��ي��ان مقت�شب  �ل�����وز�رة، يف  وط��ال��ب��ت 

�ملوؤ�ش�شات  بر�س”،  “قد�س  عليه  �طلعت 

ب�”حما�شبة  �ل���ع���امل،  ودول  �ل���دول���ي���ة، 

�لحتال على جر�ئمه”.

االنباط – وكاالت

و�ملحررين  �لأ���ش��رى  �شوؤون  هيئة  قالت 

�ل�����ش��ح��ي��ة  �حل����ال����ة  �إن  �خل���م���ي�������س،  �أم���������س 

ل��اأ���ش��ري �مل�����ش��اب ب��ال�����ش��رط��ان ن��ا���ش��ر �أب���و 

�هلل،  ر�م  م��دي��ن��ة  م��ن  ع��ام��ا(  ح��م��ي��د )49 

م���ا ز�ل�����ت ح���رج���ة ل��ل��غ��اي��ة، ح��ي��ث �أظ���ه���رت 

يف  �ل�شرطان  �نت�شار  �لأخ��رية  �لفحو�شات 

�لفقرة �لثانية و�لثالثة و�لر�بعة و�ل�شابعة 

م��ن ع��م��وده �ل��ف��ق��ري، �إ���ش��اف��ة �ىل دم��اغ��ه 

وباقي �أنحاء ج�شده.

�شحفي  بيان  يف  �لأ���ش��رى  هيئة  وق��ال��ت 

�شدر عنها، �إن �لأ�شري �أبو حميد يعاين من 

نزول حاد يف �لوزن، و�آلم �شديدة يف �أنحاء 

ج���ان���ب �شعف  �ىل  ج�����ش��ده،  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة 

ب�شمور،  م�شاب  وكاأنه  بالع�شات  م�شتمر 

كر�شي  ب��و����ش��ط��ة  �إل  �مل�����ش��ي  ي�شتطيع  ول 

ب�شكل  �لك�شجني  �أنبوبة  متحرك وتازمه 

م�����ش��ت��م��ر، وه����و ب��ح��اج��ة م��ا���ش��ة �ىل ع��اج 

�أط��ر�ف��ه،  حت��ري��ك  ي�شتطيع  ح��ت��ى  طبيعي 

يف ظل مماطلة متعمدة من عيادة �ل�شجن 

خا�شة  فقط،  �مل�شكنات  باعطائه  و�لكتفاء 

بعد وقف �لعاج �لكيماوي له.

�لأمعري  خميم  من  حميد  �أب��و  �لأ�شري 

يف ر�م �هلل، وهو من بني خم�شة �أ�شقاء حكم 

�حل��ي��اة،  مل��دى  بال�ّشجن  �لح��ت��ال  عليهم 

وك����ان �لح���ت���ال ق���د �ع��ت��ق��ل �أرب���ع���ة منهم 

و�شريف  ونا�شر  ن�شر  وهم:   2002 عام 

عام  �إ�شام  �شقيقهم  �عتقل  فيما  وحممد، 

وهو  �شهيد  �شاد�س  �شقيق  ولهم   ،2018
�لعائلة  بقية  �أن  �أبو حميد، كما  �ملنعم  عبد 

ت��ع��ّر���ش��ت ل��اع��ت��ق��ال، وح���رم���ت و�ل��دت��ه��م 

م��ن زي��ارت��ه��م ل�����ش��ن��و�ت، وف���ق���دو� و�ل��ده��م 

خال �شنو�ت �عتقالهم، كما تعر�س منزل 

�لعائلة للهدم خم�س مر�ت، كان �آخرها عام 

.2019

االنباط – وكاالت 

ق����ال ن�����ادي �لأ�����ش����ري �أم�������س �خل��م��ي�����س، 

�جلريح  �ملعتقل  للفتى  �لي�شرى  �ل��ي��د  �إن 

حممد ماهر �ل�شعيد )غو�درة(، برُتت بعد 

م�شت�شفى  يف  ج��ر�ح��ي��ة،  لعملية  خ�شوعه 

بو�شع  وهو  �لإ�شر�ئيلي،  ه�شومري”  “تل 
���ش��ح��ي ب��ال��غ �خل���ط���ورة، ح��ت��ى ب��ع��د �إج���ر�ء 

�لعملية.

و�أو����ش���ح ن���ادي �لأ���ش��ري يف ب��ي��ان ل���ه، �أن 

�مل��ع��ت��ق��ل غ����و�درة )17 ع��ام��ا(، م��ن خميم 

وعميقة  �شديدة  ح��روق  من  ُيعاين  جنني، 

ي����ز�ل يف  %90 يف ج�����ش��ده، وم����ا  ب��ن�����ش��ب��ة 

ق�شم �لعناية �مل�شددة، حتت �أجهزة �لتنف�س 

�ل���ش��ط��ن��اع��ي، وذل���ك �إىل ج��ان��ب �ب��ن عمه 

عاما(،   22( وليد  حممد  �جلريح  �ملعتقل 

�أجهزة  �مل�شت�شفى، حتت  ذ�ت  يقبع يف  �لذي 

�ل�شطناعي. �لتنف�س 

ول��ي��د  حم��م��د  �مل��ع��ت��ق��ل  �أّن  �إىل  ول���ف���ت 

)غو�درة(، خ�شع ل�شل�شلة عمليات جر�حية 

خ����ال �ل���ف���رتة �مل��ا���ش��ي��ة، وه���ن���اك �أم����ل يف 

عاجه رغم خطورة و�شعه �ل�شحي.

وحّمل نادي �لأ�شري، �شلطات �لحتال، 

مطالبا  م�شريهما،  عن  �لكاملة  �مل�شوؤولية 

�شمان  ب�����ش��رورة  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  ك��اف��ة 

ومتابعتهما  لهما،  �ل���ازم  �ل��ع��اج  ت��ق��دمي 

�ل�شابقة  �لتجارب  كافة  �أن  خا�شة  �شحًيا، 

�ملعتقلني  بق�شية  يتعلق  فيما  و�ل��ر�ه��ن��ة 

�ل�����ّش��ج��ون مت��ار���س  �إد�رة  ك��ان��ت  �جل���رح���ى، 

���ش��ي��ا���ش��ي��ة �لإه����م����ال �ل��ط��ب��ي ب��ح��ق��ه��م عرب 

ما  �إىل  نقلهم  ومنها  �لأدو�ت،  م��ن  جملة 

�ل��ف��رتة  ب��ع��د  “�لرملة”  ب���ع���ي���ادة  ت�����ش��م��ى 

�ل��ذي �شاهم يف  �ل��ع��اج، �لأم��ر  �لأوىل م��ن 

�لو�شع �ل�شحي للجرحى. تفاقم 

�عتقلت  �لح��ت��ال  ق���و�ت  �أن  �إىل  ي�شار 

�جلريحني )غو�درة(، يف �لر�بع من �ل�شهر 

�جل�����اري، وت��ت��ه��م��ه��م��ا ب��ت��ن��ف��ي��ذ �ط����اق ن��ار 

�لأغ����و�ر،  يف  للم�شتوطنني  حافلة  ب��اجت��اه 

وج����رى مت��دي��د �ع��ت��ق��ال��ه��م��ا غ��ي��اب��ًي��ا، ع��دة 

مر�ت.

استشهاد طفل بعد سقوطه من علو 
أثناء مطاردة قوات االحتالل له

الوضع الصحي لألسير المريض
 »ناصر أبو حميد« ما زال حرجًا للغاية

منفذ عملية »األغوار«..
نادي األسير: بتر يد األسير الجريح 

“محمد ماهر غوادرة«
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان 

مناف�سات  الأرب���ع���اء  م�����س��اء  اخ��ت��ت��م��ت 

ال��درج��ة  م���ن دوري  ال�����س��اب��ع  الأ����س���ب���وع 

ع��ل��ى  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة  وف������از   2022 الأوىل 

احت��اد  على  ال��ط��رة  وف��از   ،0-2 كفر�شوم 

مع   FC ع��م��ان  وت���ع���ادل   ،0-1 ال��رم��ث��ا 

على  ال���رم���وك  وت��غ��ل��ب   .2-2 الأه���ل���ي 

ع��ل��ى  ال�������ش���رح���ان  وف������از   ،1-2 ال���ب���ق���ع���ة 

 ،0-2 بلعما  على  والعربي   ،2-3 الكرمل 

ويت�شدر   .0-4 ال��ع��ال��ي��ة  ع��ل��ى  واجل��ل��ي��ل 

ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ت��رت��ي��ب ال��ف��رق ب��ر���ش��ي��د 18 

ن��ق��ط��ة، ي��ل��ي��ه الأه����ل����ي واحت������اد ال��رم��ث��ا 

 ،12 الرموك   ،14 وال�شرحان  واجلليل 

FC 8، العالية والبقعة والعربي  عمان 

.5 7، كفر�شوم والكرمل وبلعما  والطرة 

االنباط – عمان 

الفي�شلي  ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  ك�شف 

اأن  ال��ق��دم خ��ال��د ليف،  ل��ك��رة  حت��ت �سن 19 

�شن  حتت  اليابان  منتخب  �شيلتقي  فريقه 

بغمدان.  ال��ن��ادي  ملعب  على  اجلمعة،   17

التي  ال���ودي���ة  امل���ب���اراة  اأن  اإىل  ليف  وا����ش���ار 

جت��م��ع ال��ف��ري��ق��ن، ج���اءت ب��ن��اء ع��ل��ى طلب 

عمان  اإىل  و���ش��ل  ال���ذي  ال��ي��اب��اين  املنتخب 

التي  الآ���ش��ي��وي��ة  الت�شفيات  يف  للم�شاركة 

الأم��ر  �شتاد  على  ال�شبت  غد  بعد  تنطلق 

امل��ن��ت��خ��ب  اإن  وق������ال  ب����ال����زرق����اء.  حم���م���د 

ال���ي���اب���اين ي���رغ���ب ب��خ��و���ض م����ب����اراة ودي���ة 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب م����زروع ب��ال��ع�����ش��ب ال�����ش��ن��اع��ي، 

�شيما  امل��اع��ب،  ه��ذه  طبيعة  على  للتاأقلم 

تقام  الآ���ش��ي��وي��ة  الت�شفيات  م��ب��اري��ات  واأن 

اي�شا  امل����زروع  الأم���ر حم��م��د  ع��ل��ى ملعب 

املنتخب  اأن  اىل  ي�شار  ال�شناعي.  يالع�شب 

17 ي�شت�شيف مناف�شات  الوطني حتت �شن 

الأوىل  املجموعة  يف  الآ�شيوية  الت�شفيات 

روما - وكاالت

املنتخب  ���ش��ري��ف، لع��ب��ة  م��ي��ار  ���ش��ع��دت 

ن�����ش��ف  اإىل  الأر������ش�����ي،  ل��ل��ت��ن�����ض  امل�������ش���ري 

يف  املقامة  الإيطالية  ب��ارم��ا  بطولة  نهائي 

26 ���ش��ب��ت��م��ر/اأي��ل��ول اجل���اري  ال��ف��رة م��ن 

وتاأهلت  املقبل.  اأول  اأكتوبر/ت�شرين   1 اإىل 

على  فوزها  بعد  النهائي،  لن�شف  »�شريف« 

الأم���ري���ك���ي���ة ل���وري���ن دي��ف��ي��د مب��ج��م��وع��ت��ن 

وك��ان��ت   .)3-6 و   6-7( ب��ن��ت��ي��ج��ة  رد،  دون 

م���ي���ار ق����د ت���اأه���ل���ت ل���رب���ع ال���ن���ه���ائ���ي، ع��ق��ب 

والترت،  �شيمونا  ال�شوي�شرية  على  فوزها 

مب��ج��م��وع��ت��ن ن��ظ��ي��ف��ت��ن يف ال����دور ال��ث��اين 

من البطولة الدولية. وكانت ميار �شريف، 

ق���د ����ش���ع���دت ل���ل���دور ال���ث���اين ب���ع���د ت��غ��ل��ب��ه��ا 

بنف�ض  ب��ون��دار  اآن���ا  امل��ج��ري��ة  نظرتها  ع��ل��ى 

النتيجة. يذكر اأن ميار �شريف حتتل حالًيا 

حمرفات  ت�شنيف  يف  عاملًيا   73 ال���  امل��رك��ز 

ال��ت��ن�����ض، وت�����ش��ع��ى ل��ت��ق��دمي ب��ط��ول��ة مم��ي��زة 

يف  املبكر  خروجها  بعد  خا�شة  اإيطاليا  يف 

خ�شارتها  عقب  الدولية،  بوداب�شت  بطولة 

�شميدلوفا،  كارولينا  اآن��ا  ال�شلوفاكية  اأم��ام 

�شريف  ميار  وع��ادت  رد.  دون  مبجموعتن 

م���وؤخ���را م��ن الإ���ش��اب��ة ال��ت��ي ح��رم��ت��ه��ا من 

جارو�ض  رولن  بطولة  مناف�شات  ا�شتكمال 

يف مايو/اآيار املا�شي.

االنباط – عمان 

ال�شبوع  م��ب��اري��ات  اجلمعة  م�شاء  ت�شتاأنف 

باقامة  املحرفن  كرة  دوري  من  ع�شر  الثامن 

م��ب��ارات��ن ح��ي��ث ي��واج��ه ال��رم��ث��ا ن��ظ��ره مغر 

�شتاد  اجلمعة  م�شاء  ال�شاد�شة  عند  ال�شرحان 

ال�شريح  مع  العقبة  �شباب  يلتقي  فيما  عمان، 

يف  العقبة.  ملعب  على  والن�شف  الثامنة  عند 

مغر  وم��ن��اف�����ش��ه  ال��رم��ث��ا  يلتقي  الول  ال��ل��ق��اء 

ال�������ش���رح���ان ب��ع��دم��ا ك���ان���ت م���ق���ررة ع��ل��ى ���ش��ت��اد 

املنت�شي  الرمثا  فريق  ويطمح  ب��ارب��د.  احل�شن 

حتقيق  اإىل  الأخ���رة  الأون���ة  يف  امل��م��ي��زة  بنتائج 

الفوز وتعزز فر�شة املناف�شة على املركز الرابع. 

بر�شيد  ال�شابع  باملركز  الرمثا  فريق  وي�شتقر 

عن  فقط  الأه��داف  بفارق  ويتاأخر  نقطة«   21«

���ش��ح��اب. ب����دوره ف����اإن م��غ��ر ال�����ش��رح��ان اأ���ش��ب��ح 

تعر�ض  حيث  ال��ن��ق��اط  حل�شد  احل��اج��ة  ب��اأم�����ض 

ليراجع  الي��اب،  مرحلة  يف  وا�شحة  لنتكا�شة 

ن��ق��ط��ة. ومل   »17« ب��ر���ش��ي��د  ال��ت��ا���ش��ع  ل��ل��م��رك��ز 

اأي  حتقيق  من  ال�شرحان  مغر  فريق  ي�شتطع 

لاجتهاد  �شيدفعه  مما  الي��اب  مرحلة  يف  ف��وز 

يف  الكاملة.  النقاط  ح�شد  بهدف  الرمثا  اأم��ام 

العقبة  �شباب  ف��ري��ق  ي�شت�شيف  ال��ث��اين  اللقاء 

يف  ال�شريح  �شيفه  م�شاء  والن�شف  الثامنة  يف 

�شباب  فريق  وي�شعى  الفريقن.  لكل  مهم  لقاء 

ال��ع��ق��ب��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ف���وز والح���ت���ف���اظ ب��امل��رك��ز 

ن��ق��ط��ة. يف   »25« ب��ر���ش��ي��د  يحتله  ال���ذي  ال��راب��ع 

اإذا  ال��ف��وز  اإل  ينفعه  ل��ن  ال�شريح  ف���اإن  امل��ق��اب��ل 

ب��دوري  الثبات  يف  حظوظه  عن  الدفاع  اأراد  ما 

 »11« ب�  العام  الرتيب  يتذيل  املحرفن، حيث 

نقطة.

االنباط – عمان 

ل��احت��اد  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت��اأدي��ب��ي��ة  اللجنة  ق���ررت 

ك���رة ال��ق��دم ت��غ��رمي ن���ادي ال��رم��ث��ا، 1500 دي��ن��ار 

احل�شن  اأم��ام  ج��رت  التي  مباراته  هام�ض  على 

املحرفن.  دوري  من  املا�شية  اجلولة  يف  اإرب��د 

وع���اق���ب���ت ال��ل��ج��ن��ة ال���ت���اأدي���ب���ي���ة، ن�����ادي ال��رم��ث��ا، 

األ����ف دي���ن���ار، بجانب  اإ���ش��اف��ي��ة ق��دره��ا  ب��ع��ق��وب��ة 

الإ�شاح  لتكاليف  وفقا  الأ�شرار  قيمة  حتميله 

ومت  امللعب.  عن  امل�شئولة  اجلهة  حتددها  التي 

باأحكام  عما  دينار   1200 �شحاب،  ن��ادي  تغرمي 

على  التاأديبية،  الائحة  من  )88/ب/2(  امل��ادة 

بطولة  �شمن  الفي�شلي  اأم���ام  م��ب��ارات��ه  هام�ض 

كاأ�ض الأردن. واأ�شدرت اللجنة التاأديبية عقوبة 

 1200 ق��دره��ا  غ��رام��ة  بفر�ض  الفي�شلي،  بحق 

كاأ�ض  يف  �شحاب  مع  مباراته  هام�ض  على  دينار 

العربي  اإيقاف حار�ض مرمى  تقرر  الأردن. كما 

 800 وتغرميه  ر�شمية  مباريات   4 الظاهر  يا�شر 

احل�شن  اأم��ام  فريقه  مباراة  هام�ض  على  دينار 

اإربد �شمن بطولة كاأ�ض الأردن.

جدة – وكاالت 

مو�شيماين  بيت�شو  اأفريقي  اجلنوب  اأكد 

ال�شعودي  لاأهلي  اجلديد  الفني  املدير   ،

فريق  مع  املهمة  �شعوبة  م��دى  يعلم  اأن��ه   ،

مو�شيماين  وق���ال   . الأه���ل���ي  بقيمة  ك��ب��ر 

، يف  ع��ق��ده  اخل��م��ي�����ض  م��وؤمت��ر �شحفي  يف 

بعد  عرو�ض  عدة  »تلقيت  اأفريقيا:  جنوب 

رحيلي عن الأهلي امل�شري ولكنني وافقت 

ميتد  ال��ذي  ال�شعودي  الأه��ل��ي  عر�ض  على 

مل��و���ش��م��ن واأع���ل���م مت��ام��اً ح��ج��م ال��ت��ح��دي��ات 

اأمامي«.

 واأ�شاف: »من املهم اأن نعيد الأهلي اإىل 

الدوري ال�شعودي للمحرفن مرة اأخرى، 

اأننا �شننجح يف تغير  الكاملة  الثقة  ولدي 

اأهلي  مع  النائم  الوح�ض  واإيقاظ  الأ�شياء 

ال�شعودي  ال����دوري  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ج���دة«. 

ال�شرق  منطقة  يف  ال��دوري��ات  اأف�شل  اأح��د 

الأو�شط ويحظى بتناف�شية عالية مو�شحاً 

اأن اأح����د اأ���ش��ب��اب ق��ب��ول��ه امل��ه��م��ة رغ��ب��ت��ه يف 

للدوري  اأخ��رى  مرة  للتاأهل  الأهلي  قيادة 

ال�شعودي.

ت��دري��ب  بالطبع   « م��و���ش��ي��م��اين:  وت��اب��ع   

ي��ل��و م��غ��ام��رة  ال�����ش��ع��ودي يف دوري  الأه���ل���ي 

ول��ك��ن��ن��ي ق��ب��ل��ت ه�����ذا ال���ت���ح���دي، وج��م��ي��ع 

جتاربي ال�شابقة كانت مع اأندية بعيدة عن 

كان  امل�شري  الأهلي  البطولت حتى  م�شار 

بعيداً عن التتويج القاري ل�شنوات وحققت 

مرتن«.  اأفريقيا  اأب��ط��ال  دوري  لقب  معه 

م�شروع  قبوله  اأ�شباب  اأح��د  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

الأهلي ال�شعودي اخلروج من قارة اأفريقيا 

وط����رق اأب������واب ج���دي���دة وجم�����الت ك��روي��ة 

خمتلفة مطالباً املدربن يف جنوب اأفريقيا 

باخلروج لدوريات اأخرى.

 واأ�����ش����اف: »ه���ن���اك ���ش��غ��ف ك��ب��ر ل��ك��رة 

ال����ق����دم يف دوري���������ات اأخ��������رى م���ث���ل ك��ي��ن��ي��ا 

وتنزانيا، والعمل يف دوريات �شمال اأفريقيا 

ب��واب��ة ج��ي��دة ل��ان��ط��اق ن��ح��و اآف���اق ال��ك��رة 

الآ�شيوية«.

 واأك�����د اأن����ه ي��ح��رم ال��ث��ف��اق��ة وال���ع���ادات 

�شي�شم  اأن��ه  مو�شحاً  بها  يعمل  بلد  كل  يف 

مدرب �شعودي جلهازه املعاون فور و�شوله 

ال�شعودية. العربية  للمملكة 

 واأب��������دى م��و���ش��ي��م��اين ث��ق��ت��ه يف ق����درة 

يف  ال�شعودي  للدوري  التاأهل  على  الأهلي 

املو�شم اجلديد.

70

�شلط عد�شة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع اللكروين

الرمثا يواجه المغير والصريح عينه على العقبة 

تغريم اندية الرمثا والفيصلي وسحاب 

موسيماني واثق من عودة االهلي السعودي 

مدريد - وكاالت

اأراوخ���و وج��ول  رون��ال��د  اإ���ش��اب��ة  تاأكيد  بعد 

ك�����ون�����دي وه���ي���ك���ت���ور ب���ي���ل���ري���ن، ���ش��ي��خ��و���ض 

امل����اراث����ون،  م���ن  الأوىل  امل���رح���ل���ة  ب��ر���ش��ل��ون��ة، 

املقبل،  ال�شهر  خ��ال  مباريات   9 ي�شم  ال��ذي 

ب��ث��اث��ة م��داف��ع��ن ف��ق��ط وه���م ب��ي��ك��ي��ه واإري����ك 

�شكوك  و�شط  كري�شتن�شن،  واأندريا�ض  جار�شيا 

�شرجي  بوجود  الأمي��ن  الظهر  مركز  ح��ول 

روب����رت����و ك��خ��ي��ار وح���ي���د. وت��ك��ب��د ب��ر���ش��ل��ون��ة 

خ�����ش��ائ��ر ف��ادح��ة خ���ال ف���رة ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 

4 لع���ب���ن خ���ال  ال����دول����ي����ة، ح���ي���ث اأ����ش���ي���ب 

م�شاركاتهم مع منتخبات بادهم. وبالإ�شافة 

ديباي  ممفي�ض  تعر�ض  وكوندي،  اأراوخ��و  اإىل 

الفخذية  ال��راأ���ش��ن  ذات  الع�شلة  يف  لإ���ش��اب��ة 

للفخذ الأي�شر، وفرينكي دي يوجن ل�شتطالة 

اإليهم  يف الع�شلة الن�شفية الي�شرى. وي�شاف 

يف  اإ�شابة  من  يعاين  ال��ذي  بيلرين،  هيكتور 

ال�شكوك  ال��ي�����ش��رى، ف�����ش��ًا ع��ن  ال�����ش��اق  رب��ل��ة 

غاب  ال��ذي  روب��رت��و،  �شرجي  جاهزية  ح��ول 

عن اآخر 3 مباريات قبل فرة التوقف الدويل 

ب�شبب �شعوره ببع�ض الآلم. وخ�شر بر�شلونة، 

لعبي قلب الدفاع الأكرث م�شاركة حتى الآن 

اأراوخ���و  لعب  حيث  ت�����ش��ايف،  الفني  امل��دي��ر  م��ع 

وكوندي  مباريات،   7 على  موزعة  دقيقة   601

اأراوخ���و  و�شيغيب  م��ب��اري��ات.   5 يف  دقيقة   450

ب�شبب  ب��ن��ج��اح  ج��راح��ي��ة  عملية  اأج���رى  ال���ذي 

الأمي����ن، عن  للفخذ  ال��ع��ل��وي  ال��وت��ر  خ��ل��ع يف 

12 التي ت�شبق انطاق املونديال.  املباريات ال� 

وعلى الرغم من حقيقة اأن الفريق الكتالوين 

دف��اع  ق��ل��ب  اأن  اإل  غ��ي��اب��ه،  ف��رة  ع��ن  مل يعلن 

بكاأ�ض  امل�شاركة  يف  �شعوبة  يواجه  اأوروج���واي 

اأن ك���ون���دي، ال����ذي ت��ع��ر���ض  ال���ع���امل. وي���ب���دو 

الفخذية  ال��راأ���ش��ن  ذات  الع�شلة  يف  لإ���ش��اب��ة 

ل��ل��ف��خ��ذ الأي�������ش���ر، ���ش��ي��ل��ح��ق ب��امل��ون��دي��ال، لكن 

ه��ن��اك ���ش��ك��وك ح���ول حل��اق��ه ب��ال��ك��ا���ش��ي��ك��و يف 

م��دري��د.  ري���ال  اأم���ام  اأول  اأكتوبر/ت�شرين   16

وق���ب���ل ف����رة ال���ت���وق���ف ب�����ش��ب��ب ب��ط��ول��ة ك��اأ���ض 

 12 م��ا جم��م��وع��ه  ب��ر���ش��ل��ون��ة  �شيلعب  ال���ع���امل، 

ودوري  م���ب���اري���ات(   8( ال��ل��ي��ج��ا  ب���ن  م����ب����اراة 

اأوروب�����ا )4 م��واج��ه��ات(. ويف ���ش��راع��ه  اأب��ط��ال 

ع���ل���ى �����ش����دارة ال���ب���ط���ول���ة امل���ح���ل���ي���ة، ت��ن��ت��ظ��ره 

م��واج��ه��ات ق���وي���ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا م��واج��ه��ة ري���ال 

واأتلتيك  وفياريال  امل�شابقة،  مت�شدر  مدريد 

اأوروب����ا  يف  �شيلعب  بينما  وف��ال��ن�����ش��ي��ا،  ب��ي��ل��ب��او 

اأم��ام اإن��ر ذهابا واإي��اب��ا، وم��ب��اراة الإي��اب اأم��ام 

اأول.  اأكتوبر/ت�شرين   26 ي��وم  ميونخ  ب��اي��رن 

ت�شايف،  ب��ح��وزة  �شيكون  ك��ون��دي،  ع��ودة  وح��ت��ى 

ال��ذي  بيكيه،  الأول:  ال��ف��ري��ق  يف  م��داف��ع��ن   3

لعب 134 دقيقة يف اأول 8 مباريات من املو�شم، 

واأن���دري���ا����ض  دق���ائ���ق(  واإري�����ك ج��ار���ش��ي��ا )404 

ي��ل��ع��ب  وق�����د  دق�����ائ�����ق(.   310( ك��ري�����ش��ت��ن�����ش��ن 

دي ي����وجن، ب��ع��د ت��ع��اف��ي��ه، يف اخل���ط اخل��ل��ف��ي، 

وق����د ي�����ش��ارك األ���ي���خ���ان���درو ب���ال���دي يف م��رك��ز 

انتظاًرا  ال�����ش��رورة،  حالة  يف  الأمي���ن  الظهر 

 ل��ت��ع��ايف ك��ون��دي وب��ي��ل��ري��ن م��ن اإ���ش��اب��ات��ه��م��ا.

االصابات تضرب دفاع برشلونة 

الهاشمية يواصل صدارة 
دوري االولى 

شباب الفيصلي يلتقي 
منتخب اليابان 

ميار الى نصف نهائي بارما للتنس 
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االنباط – وكاالت 

مفاجئة  تكون  قد  القلبية  النوبات  بع�ض 

و�صديدة مع حالة من ال�صيق يف ال�صدر واأمل 

الأفللام،  يف  غالباً  ت�صويرها  يتم  كما  �صديد، 

لكن يف احلقيقة معظم حالت الإ�صابة باأزمة 

اأو  خفيف  بللاأمل  م�صحوبة  ببطء،  تبداأ  قلبية 

اأكرث. انزعاج طفيف ل 

حلللتلللى اأنللللله غلللاللللبلللاً مللللا يلللكلللون الأ�لللصلللخلللا�لللض 

املللل�لللصلللابلللون غللللر ملللتلللاأكلللديلللن مللللن امللل�للصللكلللللة، 

على  احللل�للصللول  قبل  طللويللًا  وقللتللاً  وينتظرون 

بحالت  الأعرا�ض  تلك  ويخلطون  امل�صاعدة، 

والإنفلونزا. كالربد  ب�صيطة  �صحية 

اأعرا�ض  ت�صبه  اأعرا�ض  من  تعاين  كنت  اإذا 

الإنلللفلللللللونلللزا يلل�للصللاحللبللهللا حلللاللللة ملللن الللغللثلليللان 

رئي�صية على  يكون ذلك عامة  والدوار، فقد 

واقللرابللك من  و�صيكة،  خللطللرة  حللالللة  وجللود 

قلبية. باأزمة  الإ�صابة 

كيف ميكن لأزمة قلبية اأن 

تبدو مثل دور الربد؟

الأنف،  �صيان  مثل  الأعرا�ض  كانت  لطاملا 

واللل�للصللفللر  امللل�للصللتللمللر،  اللل�للصللعللال  اأو  والللعللطلل�للض 

بنزلة  اإ�للصللابللتللك  علللللى  فيها  لب�ض  ل  عللامللات 

اإنفلونزا �صديد. اأو دور  برد 

اأي�صاً  ت�صر  قد  العامات  هذه  ذلك،  ومع 

القلب. اإىل م�صاكل يف 

دراية  على  النا�ض  يكون  ل  قد  اأنه  �صحيح 

ال�صائعة  الأعرا�ض  بع�ض  هناك  ولكن  بذلك، 

للللاإنلللفلللللللونلللزا والللللنللللوبللللات الللقلللللبلليللة اللللتلللي قللد 

الأفراد  وحتى  امل�صاب،  ال�صخ�ض  على  تختلط 

حوله. من  املقربني 

كيفية  الللتللقللريللر  هلللذا  �للصللنللتللنللاول يف  لللذلللك 

ال�صحيتني،  امل�صكلتني  هللاتللني  بللني  الللتللملليلليللز 

بينهما. امل�صركة  والأعرا�ض 

الأعرا�ض ال�شحية امل�شرتكة 

بني الأزمة القلبية والربد

والغثيان. ال�صتفراغ 

والدوخة. الدوار 

البارد. العرق 

ال�صديد. والإجهاد  الإعياء 

ونظراً لتكرار تلك الأعرا�ض عند الإ�صابة 

املعالج  الطبيب  فاإن  خمتلفة،  �صحية  بحالت 

اأعللرا�للض  بللني  للتمييز  املنا�صب  ال�صخ�ض  هللو 

اللللربد  واأدوار  والإنلللفلللللللونلللزا  الللقلللللبلليللة  الللنللوبللة 

ال�صديدة.

التفريق بني اأعرا�ض م�شاكل

 القلب والإنفلونزا

علللللى اللللرغلللم ملللن علللدم وجللللود عللاقللة بني 

اللللنلللوبلللة الللقلللللبلليللة والإنلللفلللللللونلللزا، فلللللاإن هللذيللن 

ال�للصللطللرابللني لللهللمللا الللعللديللد مللن الأعلللرا�لللض 

 HealthShots ال�صائعة. وبح�صب موقع 

كالآتي: فهي  والطب،  لل�صحة 

واأ�صبابه الغثيان   -1

اأعلللللرا�لللللض الإنللللفلللللللللونللللزا: يللظللهللر الللغللثلليللان 

وملل�للصللاكللل اجللللهلللاز الللهلل�للصللمللي الأخللللللرى عللنللد 

اأن  بالإنفلونزا. ولكن ميكن  الإ�صابة  اكت�صاف 

اأعرا�ض اأخرى، مثل ارتفاع  اأي�صاً  تكون هناك 

الللعلل�للصللات  واآلم  والللل�لللصلللداع  احللللللرارة  درجللللة 

والتعب. احللق  والتهاب  وال�صعال 

اللل�للصللخلل�للض  يللل�لللصلللاب  علللنلللدملللا  املللللقللللابللللل،  يف 

فاإن  القلبية،  النوبة  اأعرا�ض  �صمن  بالغثيان 

خمتلفة  تكون  للم�صكلة  امل�صاحبة  الأعرا�ض 

ذكرها. ال�صابق  عن 

2- الدوار والدوخة

مللن الأعللرا�للض الأخلللرى الللتللي يللعللاين منها 

الدوار  بالإنفلونزا:  الإ�صابة  اأثناء  ال�صخ�ض 

اأيلل�للصللاً من  ُتللعللد  اأو اللللدوخلللة، والللتللي  اخلللفلليللف 

اأو  قلبية  باأزمة  لاإ�صابة  احلمراء  املوؤ�صرات 

دماغية. �صكتة 

ويف تلللللك احللللال �للصلليلل�للصللاب املللريلل�للض اأيلل�للصللاً 

بللل�لللصلللداع ملل�للصللتللمللر، للللذللللك مللللن الللل�لللصلللروري 

احلللل�لللصلللول علللللى مللتللابللعللة طللبلليللة فلللوريلللة عللنللد 

ا�لللصلللتلللملللرار الأعللللرا�للللض لللليلللوم كلللاملللل، بللحلل�للصللب 

الربيطانية.  Express �صحيفة 

البارد الإجهاد والعرق   -3

البارد  التعرق  يكون  اأن  ميكن  الأعللرا�للض: 

مللن الللعللامللات املللحللتللملللللة لللنللوبللة قلللللبلليللة. لكن 

ال�صخ�ض  اإ�للصللابللة  اإىل  ي�صر  اأن  اأيلل�للصللاً  ميكنه 

الإنفلونزا. من  بدور 

يف  بالتح�صن  �صعرت  اإذا  الفارق،  ولتحديد 

الإنفلونزا.  اأنللهللا  بللد  فللا  قليلة،  اأيللام  غ�صون 

الللبللارد عر�صاً  الللتللعللرق  اأ�للصللبللح  اإذا  ذللللك،  ومللع 

على  طبيبك  ا�صت�صر  يللومللي،  ب�صكل  مللتللكللرراً 

الفور.

املتوا�صل والإجهاد  العام  التعب   .4

الأعلللرا�لللض: مللن الأعلللرا�لللض اللل�للصللائللعللة بني 

بالإرهاق.  ال�صعور  القلبية  والنوبة  الإنفلونزا 

قلللد يلل�للصللعللر املللللرء بللللالإرهللللاق بلل�للصللبللب اللل�للصللغللط 

اللللزائلللد علللللى الللقلللللب، خللا�للصللة عللنللدمللا يللحللاول 

�للصللخ الللللدم بللجللهللد اأكللللرب يف حللللالت الإ�للصللابللة 

قلبية. باأزمة 

عند املعاناة من التعب والإجهاد العام دون 

مراجعة  يجب  مت�صلة،  ولأيللام  وا�للصللح،  �صبب 

للب اأي  اللللعللليلللادات الللطللبلليللة املللتللخلل�للصلل�للصللة لللتللجللُنّ

خطرة. �صحية  تبعات 

التنف�ض �صيق   -5

الإنللللفلللللللللونللللزا  علللللللدوى  ملللعلللظلللم حلللللللالت  يف 

التنف�ض  يف  �صيق  يحدث  اأن  ميكن  اخلطرة، 

الللعللملليللق، اإىل  الللَنللَفلل�للض  الللتللقللاط  اأو �للصللعللوبللة يف 

مللن  ونلللوبلللات  اللل�للصللدر ودوخلللللة  اأمل يف  جلللانلللب 

الت�صنجات.

نللادرة يف معظم احلللالت.  ذلللك، فهي  ومللع 

يعد  القلبية،  بالنوبة  الإ�للصللابللة  حللال  يف  لكن 

قد  اإذ  مكررة.  اأ�صا�صية  عامة  التنف�ض  �صيق 

معها،  تزامناً  ال�صدر  يف  اأمل  من  املللرء  يعاين 

اأي�صاً. عليه  يغمى  وقد  بالدوار،  وي�صعر 

اأخلللللرى مللن  اللللراحلللة يف مللنللاطللق  عللللدم   -6

جل�صم ا

فقط  قلبك  على  القلبية  الللنللوبللة  تللوؤثللر  ل 

– ميكنك يف الواقع ال�صعور باآثارها يف جميع 
يجعل  اأن  هلللذا ميللكللن  لللكللن  جلل�للصللمللك.  اأنلللحلللاء 

حمراً. القلبية  النوبة  حتديد 

اإىل   Penn Medicine ت�صر جملة 

الللذراعللني  انللزعللاج يف  اأو  بلللاأمل  ت�صعر  قللد  اأنلللك 

الفك،  الرقبة،  اأو كاهما(، الظهر،  )اأحدهما 

امللللعلللدة، وغلللرهلللا. اإ�لللصلللافلللة للللذللللك، ميللكللن اأن 

لآخر. �صخ�ض  الأعرا�ض من  تختلف هذه 

الأ�صخا�ض  بع�ض  ي�صف  املثال،  �صبيل  على 

�صعور  اأنللهللا  على  قلبية  نوبة  مللن  الظهر  اآلم 

كما  ب�صدة.  ج�صدهم  حول  مربوط  حبل  مثل 

على  �صديد  ب�صغط  اأيلل�للصللاً  امل�صاب  ي�صعر  قللد 

اأثقال. وكاأنها  ظهره، 

اأنلللك  تللعللتللقللد  كللنللت  اإذا  احللللاللللتلللني،  كلللللتللا  يف 

اللللعلللاملللات الأقللللل  اأي ملللن هللللذه  تلللعلللاين ملللن 

و�للصللوحللاً لللنللوبللة قلللللبلليللة، فللا تللتللجللاهلللللهللا، وقللم 

اأقرب وقت. بزيارة الطوارئ يف 

�صروري توخي احلذر والنتباه لاأعرا�ض

للللللنللوبللة  اللل�للصللامللتللة  اللللعلللاملللات  اإدراك  اإن 

الللقلللللبلليللة اأملللر مللهللم، لللكللنلله ل يللفللعللل �للصلليللئللاً اإذا 

مللن  ملللتلللاأكلللداً  تللكللن  اإذا مل  حللتللى  جتللاهلللللتللهللا. 

الطبيب  قلبية، يجب مراجعة  بنوبة  اإ�صابتك 

فر�صة. اأقرب  يف  املتخ�ص�ض 

دائماً  تعني  ل  العامات  هذه  اأن  حني  ويف 

اأنلللك تللعللاين مللن اأزملللة قلللللبلليللة، فللمللن الأفلل�للصللل 

توخي احلذر. تزداد فر�ض النجاة من النوبة 

عاج  على  احل�صول  يف  اأ�صرعت  كلما  القلبية 

طارئ.

للللللوقللايللة من  اأفلل�للصللل طللريللقللة  اأن  وتلللذكلللر 

فح�ض  هللي  الأول  املللقللام  يف  القلبية  الللنللوبللات 

قلللللبللك، وتللقللللليللل املللخللاطللر بللطللرق اأخلللرى مثل 

احلللفللاظ علللللى �للصللغللط اللللدم والللكللوللليلل�للصللرول 

والتوتر  القلق  وجتُنّب  جيدة،  م�صتويات  عند 

اليومي.

ال تتجاهل أبدًا أعراض اإلنفلونزا أو البرد الشديد.. قد تكون 
مؤشرًا على إصابتك بأزمة قلبية وشيكة!

      

االنباط – وكاالت 

يف قلل�للصللة جنللللاة ملللن املللللوت املللحللقللق، من 

املللمللكللن اللللقلللول اإنلللهلللا اأغلللللرب ملللن اخلللليلللال، 

متللكللنللت اللل�للصلليللدة الأمللريللكلليللة جلللون ملللوراي 

�صقوطها  بعد  احلياة  قيد  على  البقاء  من 

4200 مر، خال ممار�صة  من على ارتفاع 

ال�صقوط احلر. املف�صلة  هوايتها 

احلظ كان حليف مللوراي، التي كان من 

املفر�ض اأن متوت خال هذا احلادث، لكن 

ل�صبب  احلياة  يف  ت�صتمر  اأن  �صاءت  الأقللدار 

غللريللب، وهلللو للل�للصللعللات مللن الللنللمللل الأحللمللر، 

الذي �صقطت فوق تل خا�ض به.

قفزت 35 مرة لكن القفزة

 36 كانت خمتلفة

كللانللت مللوظللفللة الللبللنللك الأمللريللكلليللة جللون 

موراي، البالغة من العمر 44 �صنة، وتعي�ض 

يف مللديللنللة �للصللارلللوت بللوليللة كللاروللليللنللا، من 

حمللبللي ريللا�للصللة الللقللفللز احلللللر، الللتللي كللانللت 

املرات  عدد  وو�صل  منتظم،  ب�صكل  متار�صها 

التي قفزت فيها من الطائرة اإىل 35 مرة.

36 مل تكن ك�صابقاتها؛  لكن القفزة رقم 

ت م�صار  غللللَرّ الللتللي  الللقللفللزة  كللانللت  اإنللهللا  اإذ 

كانت  اأن  بعد  ماأ�صاة،  اإىل  لتها  وحَوّ حياتها، 

تعي�ض ب�صكل طبيعي بني العمل والعائلة.

25 �للصللبللتللمللرب/اأيلللللول مللن �صنة  فللفللي يللوم 

املللطللار  اإىل  مللللوراي  جلللون  للهللت  تللوَجّ  ،1999

الللقللريللب مللنللهللا، والللللذي اعلللتلللادت الللطللران 

اإىل  و�صلت  اأن  وبعد  القفز،  اأجللل  من  منه، 

ارتفاع 4200 مر ا�صتعدت كعادتها من اأجل 

ال�صماء، لكن الأمر  اأح�صان  رمي نف�صها يف 

مل ي�ِصر على ما ُيرام.

مللظلللللتللهللا  فلللتلللح  ملللللللوراي  اأرادت  علللنلللدملللا 

لكنها  ذللللك،  يف  �صعوبة  وجلللدت  الرئي�صية 

لكن  وتللكللراراً،  مللراراً  وحاولت  ت�صت�صلم،  مل 

فتح  فقررت  بالف�صل،  بللاءت  حماولتها  كل 

نف�صها،  اإنقاذ  اأجللل  من  الحتياطية  املظلة 

 128 ب�صرعة  ت�صقط  كللانللت  اأنللهللا  خ�صو�صاً 

كيلومراً يف ال�صاعة، لكنها مل تفتح اإل بعد 

اأن اأو�صكت على الو�صول اإىل الأر�ض.

ل�شعات النمل اأعادتها اإىل احلياة

يف الوقت الذي كانت فيه موراي قريبة 

من الأر�ض مب�صافة 200 مر فقط، ُفتحت 

مفيدة  تكن  مل  لكنها  الحتياطية،  املظلة 

اأبلللللداً، فللكللانللت عللبللارة عللن قللطللعللة قللمللا�للض ل 

من  تتمكن  مل  اأنها  خ�صو�صاً  منها،  فائدة 

خف�ض �صرعتها يف النزول اإىل الأر�ض.

فللارتللطللمللت بلللالأر�لللض بللطللريللقللة كلللان من 

احلظ  لكن  وفللاتللهللا،  يف  تت�صبب  اأن  املمكن 

كان حليفها، فوقعت فوق تل �صغر يعي�ض 

بداخله عدد كبر من النمل الأحمر.

يف تلللللللك اللللللحللظللة هلللاجلللم اللللنلللملللل جلللون 

اإىل  و�صل  ل�صعات  لعدد  �صت  وتعَرّ مللوراي، 

حياتها،  اأنقذ  الذي  الأمللر  وهو  ل�صعة،   200

ثللواٍن  لب�صع  تللوقللف  قللد  قلبها  كللان  اأن  بعد 

من �صدة قوة ارتطامها بالأر�ض.

عاينوا  الللذيللن  الأطللبللاء  تف�صر  وح�صب 

امل�صتمرة  النمل  ل�صعات  فللاإن  مللوراي،  حالة 

بقدر  تتدفق  الأدرينالني  مللادة  جعلت  هذه 

�صاعد قلبها على  كبر يف عروقها، وهو ما 

النب�ض من جديد، ومقاومة املوت اإىل حني 

امل�صت�صفى. اإىل  امل�صعفني ونقلها  و�صول 

عملية اإنقاذها مل تكن �شهلة

البقاء على قيد  اأنها متكنت من  �صحيح 

من  للعديد  تعر�صت  ملللوراي  لكن  احللليللاة، 

بينها  من  ج�صدها،  يف  اخلطرة  الإ�صابات 

ك�صور يف اجلزء الأمين من ج�صدها كامًا.

الللتللي  اللللكلللثلللرة  الللنللمللل  للللدغلللات  اأن  كللمللا 

ج�صدها،  انللتللفللاخ  يف  ت�صببت  لللهللا  تللعللر�للصللت 

واأ�للصللبللحللت تللزن اأكلللرث مللن 100 كلليلللللوغللرام، 

يف الوقت الذي كان فيه وزنها الطبيعي ل 

52 كيلوغراماً فقط. يتجاوز 

وقلللد كللانللت عللمللللليللة اإنلللقلللاذ ملللللوراي الللتللي 

دخلت يف غيبوبة دامت 20 يوماً �صعبًة، بعد 

اأن احتاج الأطباء لإخ�صاعها اإىل 20 عملية 

املللكلل�للصللورة، و17  الللعللظللام  جللراحلليللة، لرميم 

عملية نقل دم.

يف  الطبية  املراقبة  مللن  اأ�صابيع   6 وبعد 

العودة  من  مللوراي  جون  متكنت  امل�صت�صفى 

عافيتها  تلل�للصللتللِعللد  مل  لللكللنللهللا  مللنللزلللهللا،  اإىل 

بلللاللللكلللاملللل، حللليلللث خلل�للصللعللت للللعلللدة �للصللنللوات 

اإىل  العودة  من  لتتمكن  الفيزيائي،  للعاج 

. طبيعتها

عادت ملمار�شة هوايتها املف�شلة من 

جديد

بعد اأن اأ�صبحت قادرة على احلركة ب�صكل 

جزئي رف�صت موراي تقدمي �صهادة العجز 

يف  وا�صتمرت  بلله،  تعمل  كانت  الللذي  للبنك 

ال�صعبة. من�صبها رغم حالتها 

جللون  علللادت  كللامللل  ب�صكل  �صفائها  وبللعللد 

 37 رقللم  قفزتها  وكانت  اأخللرى،  مللرة  للقفز 

ت  2011، وبعد نزولها اإىل الأر�ض عرَبّ �صنة 

هوايتها  اإىل  بللالللعللودة  �صعادتها  مللدى  عللن 

اللللذي  احللللللادث  اأن  اإىل  ملل�للصللرة  املللفلل�للصلللللة، 

تللعللر�للصللت لللله �للصللابللقللاً جللعلللللهللا تللعللرف قيمة 

هو  مبا  القيام  يف  وقتها  وا�صتثمار  احلياة، 

مهم فعًا.

سقطت من ارتفاع 4 آالف متر وأعادتها قرصات النمل 
إلى الحياة! المغاِمرة جون موراي

بسبب »سوء األوضاع 
اإلقتصادية«.. لبناني يقتل ابنه 

بالرصاص وينتحر

قتلت 30 مريضًا لرؤية حبيبها 
دت بقنبلة لعرقلة التحقيقات..  وهدَّ

الممرضة التي ُلقبت
 بـ »مالك الموت«

األمريكيون يفرغون رفوف 
السوبرماركت.. وإعصار »أيان« 
يقطع الكهرباء عن مليون منزل

االنباط – وكاالت 

اأقدم رجل لبناين، فجر اأم�ض اخلمي�ض، 

على قتل ابنه باإطاق النار عليه، قبل اأن 

يطلق النار على نف�صه بعد ذلك مبا�صرة.

اأن  لبنانية  اإعللاملليللة  و�للصللائللل  وذكللللرت 

بق�صاء  بلللللدة اخل�صر  وقللعللت يف  اجلللرميللة 

ح�صني  اأحمد  املواطن  اأقللدم  حيث  بعلبك، 

على  العمر  مللن  اخلام�ض  العقد  يف  عللودة 

قتل ابنه ح�صني )25 عاما( داخل منزله 

يف الللبلللللدة وانللتللحللر بللعللد ذلللللك. وحلل�للصللرت 

القوى الأمنية وفتحت حتقيقاتها ملعرفة 

ماب�صات احلادثة.  

ووفلللللق  اليوم”،  “رو�صيا  وحللل�لللصلللب 

يواجه  الوالد  اأن  تبني  الأولية،  املعلومات 

ظروفا اقت�صادية �صعبة، اإذ يعمل يف ور�ض 

للبناء �صبه متوقفة يف املنطقة ول مردودا 

مللاللليللا للللله. وكلللللان قلللد �للصللب خللللاف بينه 

املللفلل�للصللول مللن خدمته  ابللنلله ح�صني  وبلللني 

اجلي�ض،  يف  جمللنللدا  كللان  حيث  الع�صكرية 

�صلوكيات  الوالد من  ا�صتياء  اإىل  اأدى  مما 

ابنه امل�صبوهة وغيابه ليا عن املنزل.

االنباط – وكاالت 

تللعللتللرب مللهللنللة الللتللمللريلل�للض ملللن املللهللن 

ب�صبب  وذللللللك  والإنللل�لللصلللانللليلللة،  اللل�للصللاملليللة 

كما  وحياته،  الإنلل�للصللان  ب�صحة  ارتباطها 

اأنلللهلللا تلل�للصللاعللد يف الللتللخللفلليللف ملللن مللعللانللاة 

امللللريللل�لللض، الللللذي يللللرى املللمللر�للصللة مللاك 

الللرحللمللة الللللذي يلل�للصللاعللده، لللكللن مللللاذا لو 

ل هذا املاك اإىل اإن�صان ذي قلب خاٍل  حتَوّ

من الرحمة جتاه مر�صاه؟ هذا كان حال 

املمر�صة  غيلربت”،  هير  “كري�صتني 
بللالللوليللات  الللطللبللي  “ثورثا”  مللركللز  يف 

املللتللحللدة، الللتللي قللتلللللت 30 �للصللخلل�للصللاً من 

مر�صاها.

ُولدت غيلربت يف 13 نوفمرب/ت�صرين 

ما�صا�صو�صت�ض،  بللوليللة   ،1967 الللثللاين 

ب�صرق الوليات املتحدة الأمريكية، كانت 

البنة الكربى لوالديها. يف البداية كانت 

طفولتها عادية مثل باقي الأطفال، لتبداأ 

التغرات تطراأ عليها يف �صن املراهقة.

يف اخلام�صة ع�صرة من عمرها لحظ كل 

من عائلتها واأ�صدقائها اأنها اأ�صبحت تكذب 

تقوم  اأ�صبحت  حيث  مللقللبللول،  غللر  ب�صكل 

التاعب  زائللفللة ق�صد  انللتللحللار  مبللحللاولت 

النتباه،  للفت  بالعنف  التهديد  اأو  بالنا�ض 

بح�صب ما جاء يف �صجات املحكمة.

ثللللانللللويللللة  يف  غللللليلللللللللللربت  تلللللخلللللرجلللللت 

ثم   ،1986 عام  دان�صتيل”  “غروتون 
�صتيت”  واتلللر  “بريدج  بكلية  الللَتللَحللَقللت 

خللال  “واتر” الأمللريللكلليللة،  مللديللنللة  يف 

وهمية  انتحار  مبحاولة  قامت  درا�صتها 

للللللفللت النلللتلللبلللاه مللللرة اأخلللللللرى؛ ملللا دفللع 

م�صوؤول الكلية ملطالبة والد غيلربت باأن 

بعدها  اجلامعة  فترك  نف�صياً،  يعاجلها 

�صنة  ماونت”  “جمتمع  بكلية  وتلتحق 

.1987
الكلية  هللذه  يف  درا�صتها  مللدة  َتُطل  مل 

اأي�صاً، ثم اأكملت درا�صتها يف كلية “جمتمع 

غرينفيلد”، وتخرجت �صنة 1988.

الللتللحللقللت يف اللل�للصللنللة نللفلل�للصللهللا بللاملللركللز 

يف  كللللانللللت  مبتون”،  “ثورثا  اللللطلللبلللي 

اأقوال زمائها ل�صحيفة  البداية، ح�صب 

 ،”Nation and world“
مللثللاللليللة ذات وجلللله مللائللكللي،  ممللر�للصللة 

خمللللل�للصللة ومللللاهللللرة يف عللملللللهللا، يف ذلللك 

الوقت مل يدرك اأحد اأن بداخلها �صيطاناً 

�صيتلذذ مبوت مر�صاه. 

املائكي  الوجه  املوت” ذات  “ماك 
ازداد  الطبي  املللركللز  يف  عملها  خللال 

خا�صة  ملللللحللوظ،  ب�صكل  الللوفلليللات  علللدد 

ما  اللللفلللرة  يف  اأي  مللنللاوبللتللهللا،  فللللرة  يف 

عليها  ليطلق  و1996،   1990 بللني 

املوت”،  “ماك  الللعللمللل  يف  زمللللاوؤهللللا 

وذلك على �صبيل املزاح يف البداية.

تللقللريللر ل�صحيفة  جلللاء يف  ملللا  حلل�للصللب 

ا�لللصلللتلللطلللاعلللت   ”CBC News“
 30 قتل  عملها  فللرة  خللال  كري�صتني 

�صخ�صاً من مر�صاها يف امل�صت�صفى، وذلك 

باعطائهم حقنة من مادة خمدرة تت�صبب 

يف تللوقللف نللبلل�للصللات الللقلللللب علللللى الللفللور، 

اإعطائهم  وبللعللد  طبيعية،  وفلللاة  للهللا  وكللاأَنّ

ب�صكٍل  اإنعا�صهم  اإىل  تعمد  كانت  املللخللدر 

�صريع؛ كي ل يفت�صح اأمرها.

الأمر الذي جعل رئي�َصها ي�صّك فيها، 

خللا�للصللًة بللعللد مللاحللظللتلله نللقلل�للصللاً يف امللللواد 

امللللخلللدرة املللخلل�للصلل�للصللة لللهللا، ملللا دفللعلله اإىل 

اأبلغ  اإخبار مدير امل�صت�صفى، الذي بدوره 

ال�صرطة للتحقيق يف اأمرها.

ويف حماولة منها لعرقلة التحقيقات 

عرب  ال�صرطة،  بتهديد  كري�صتني  قامت 

اتلل�للصللال هللاتللفللي ادعلللت مللن خللاللله و�صع 

قنبلة داخل امل�صت�صفى؛ ليت�صح بعد ذلك 

كري�صتني  خ�صعت  ثم  كذبة.  جمرد  اأنها 

للعاج النف�صي بني 1996 و1998.

حب وراء جرائم قتل

اأعيد فتح التحقيقات �صنة 1998 مع 

على  ما جاء  كري�صتني غيلربت، فح�صب 

ل�صان الأطباء النف�صيني خال التحقيق 

بغر�ض  مر�صاها  تقتل  كري�صتني  كللانللت 

روؤية حبيبها الذي كان يعمل �صائق �صيارة 

لنقل املوتى باملركز الطبي، كما اأنها كانت 

حتب لفت النتباه داخل امل�صت�صفى.

االنباط – وكاالت 

انللقللطللع الللتلليللار الللكللهللربللائللي علللن اأكلللرث 

ملللن مللللليللون �للصللخلل�للض يف وليلللللة فلللللوريللدا 

الأمريكية، الأربعاء، بعد و�صول الإع�صار 

اإيان اإىل الياب�صة.

وتلللللللفللللللل�لللللللصللللللليلللللللًا، ذكلللللللللللللر مللللللللوقللللللللع “ 

يف  املتخ�ص�ض   ”PowerOutages
 1،040،000 اأن  التيار  انقطاعات  تتبع 

يعانون  مليون عميل   11 بني  عميل من 

من انقطاع الكهرباء يف الولية.

جلللللاء ذللللللك و�لللصلللط تلللوقلللعلللات بلللارتلللفلللاع 

وهطول  العاتية  الللريللاح  ظللل  يف  الأعللللداد 

“فران�ض  بللحلل�للصللب  اللللغلللزيلللرة،  الأمللللطللللار 

بر�ض”.

وا�صتدت قوة الإع�صار “اإيان”، لي�صبح 

عا�صفة من الفئة الرابعة، وهو يف طريقه 

باجتاه ولية فلوريدا الأمريكية.

واأثللللار الإعلل�للصللار حللالللة مللن الللفللزع بني 

خليج  على  املللطللل  فلللللوريللدا  �صاحل  �صكان 

املللكلل�للصلليللك، الللذيللن فلللروا اإىل املللاجللئ مع 

اقرابه.

للولية  اجلنوبية  الأطللللراف  و�صهدت 

ريلللاحلللاً عللاتلليللة قللبللل �للصللاعللات ملللن املللوعللد 

املتوقع لو�صول الإع�صار اإىل الياب�صة.

وكلللللللان الإعلللل�للللصللللار قللللد �للللصللللرب كلللوبلللا، 

الللثللاثللاء، وتللللرك اللللدوللللة اجللللزيلللرة دون 

كهرباء بالكامل.

“رويرز”  وكللالللة  ن�صرتها  �للصللورة  ويف 

تللظللهللر اأرفلللللف اأحلللللد حمللللات الللبللقللالللة يف 

مدينة تامبا يف ولية فلوريدا الأمريكية 

القليلة،  ال�صطائر  بع�ض  مللن  اإل  فللارغللة 

املدينة  فيه  ت�صتعد  كانت  الللذي  الوقت  يف 

لقدوم الإع�صار.

على  تقع  التي  املدينة  �صكان  وا�صتعد 

�صاحل فلوريدا لاإع�صار مبكراً، فاأفرغوا 

النوافذ  واأغلللللقللوا  البقالة،  متاجر  اأرفلللف 

الإع�صار  املاجئ قبل اقراب  اإىل  وفروا 

الللعللاتللي مللن مللديللنللتللهللم، يف الللوقللت الللذي 

حثت فيه ال�صلطات اأكرث من 2.5 مليون 

�صخ�ض على اإخاء منازلهم، والتوجه اإىل 

اأملللواج  مللن  بعد حتللذيللر  اأمللاكللن مرتفعة، 

مرتفعة وفي�صانات �صاحلية.

الرحال  الإع�صار  عوا�صف  حطت  كما 

يف مللطللار يف جللنللوب فلللللوريللدا، مللا ت�صبب 

ال�صغرة،  الطائرات  من  عدد  انقاب  يف 

وحظائر  املطار  من�صاآت  من  عدد  وت�صرر 

الطائرات.

وو�للللصللللع املللللركللللز اللللوطلللنلللي الأملللريلللكلللي 

تلل�للصللنلليللف:  حتللللت  “اإيان”  للللاأعلللا�لللصلللر 

الللفللئللة  ملللن  اخللللطلللورة  �للصللديللد  “اإع�صار 
يف  العوا�صف  �صرعة  وتلللراوح  الرابعة”، 

390 كلم  اإىل   310 ذلك الت�صنيف من 

من  الأعا�صر  تت�صبب  حيث  ال�صاعة،  يف 

تلللللك الللفللئللة بلللدملللار كللبللر، مللثللل: تللدمللر 

املللللنللللازل اخللللر�لللصلللانللليلللة، وتلللطلللايلللر امللللنلللازل 

اخل�صبية يف الهواء، وال�صيارات، والأ�صجار 

مل�صافات بعيدة. 


